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    """"מּוָּתִריןמּוָּתִריןמּוָּתִריןמּוָּתִרין    ְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּו""""    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        יד, איד, איד, איד, א    ––––ב ב ב ב יג, יג, יג, יג,  .1

ָנה    ִמׁשְ

ִרין ְוֵאּלוּ     :מּותָּ
ין" אֹוַכל חּוּלִ   ", ְלךָ  ׁשֶ
ר" ְבׂשַ   ", ֲחִזיר ּכִ
ֲעבֹוָדה"   ", ָזָרה ּכַ
עֹורֹות"   ", יןְלבּוִב  ּכְ
ְנֵבילֹות"   ", ּוְטֵריפֹות ּכִ
ָקִצים" ׁשְ ים ּכִ   ", ּוְרָמׂשִ
ת" ַחּלַ    –" ְוִכְתרּוָמתוֹ  ַאֲהרֹון ּכְ

ר   . מּותָּ
  

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר א ָעַלי ַאתְּ  ֲהֵרי" :ְלִאׁשְ ִאיּמָ ַתח לוֹ  ּפֹוְתִחין - "ּכְ קֹום ּפֶ   , ַאֵחר ִמּמָ
ּלא   . ךְ ְלָכ  ראׁשוֹ  ָיֵקל ׁשֶ

        

ָמָרא    ּגְ

ין" :ָאַמרּדְ  ַטְעָמא אֹוַכל חּוּלִ   ", ְלךָ  ׁשֶ
ין" :ָאַמר ָהא אֹוַכל ַלחּוּלִ ַמע", ְלךָ  ׁשֶ ין לֹא: ַמׁשְ א ֶליֱהֵוי ְלחּוּלִ ן ֶאּלָ   .ָקְרּבָ

  
י   ? ַמְתִניִתין ַמּנִ

י ִאי   יד,א ַלל ֵליּה  ֵלית ָהא -  ֵמִאיר ַרּבִ ה ָלאו^  ִמּכְ   ! ֵהן ׁשֹוֵמַע  ַאּתָ
א י ְוֶאּלָ א ַהְיינוּ  -  ְיהּוָדה ַרּבִ   ! ֵריׁשָ

  
ָקָתֵני ַאְייֵדי ר" :ּדְ ְבׂשַ ֲעבֹוָדה", "ֲחִזיר ּכִ ין" :ָקָתֵני ְלָהִכי, "ָזָרה ּכַ   . "חּוּלִ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ִרין ְוֵאּלוּ ": ָקָתֵני ָהִכי ין מּותָּ חּוּלִ ר, ּכְ ְבׂשַ ֲעבֹוָדה, ֲחִזיר ּכִ   . "ָזָרה ּכַ
  

ָנא לֹא ְוִאי ין ּתְ ֵעי ִמיָנאָא  ֲהָוה, חּוּלִ ֵאָלה ּבָ   ?!ׁשְ
א ּוִמי א ַעל ְלַאּסּוֵקי ִאיּכָ ְעּתָ    !?ָהִכי ּדַ
ָקָתֵני ָהא ּתוֹ  ָהאֹוֵמר" :ֵסיָפא ִמּדְ א ָעַלי ַאתְּ  ֲהֵרי" ְלִאׁשְ ִאיּמָ ַתח לוֹ  ּפֹוְתִחין" ּכְ קֹום ּפֶ   , "ַאֵחר ִמּמָ

ָלל אּדְ  ִמּכְ ֲעָיא לֹא ֵריׁשָ ֵאָלה ּבָ   ! ׁשְ
  

א וְרּתָ  ֶאלָּ ין ,אְמַחּוַ יָלא חּוּלִ ּה  ִמּמֵ    .ַנְסּבָ
  

י ְמָנָהֵני   ? ִמיּלֵ
  

י ִאיׁש " :ְקָרא ָאַמר ּדֹור ַעד -  )ג, ל במדבר( '"ַלה ֶנֶדר רִיּדֹ  ּכִ ּיִ ָדָבר ׁשֶ דּור ּבְ   . ַהּנָ
  

  , ָהִכי ִאי
ָדָבר ֲאִפיּלוּ    , ַנִמי ֶהָאסּור ּבְ

ָהא ִתיב ּדְ ר ֶלְאסֹר" :ּכְ   ! "ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאּסָ
  
ר סֹרֶלְא " ֵעי "ִאסָּ    :ְלִכְדַתְנָיא ֵליּה  ִמּבָ
ר ֵאיֶזהוּ " ּתֹוָרה ָהָאמּור ִאיסָּ    ?ּבַ
ּלא ֲהֵריִני" ָאַמר:[ ר אֹוַכל ׁשֶ ׂשָ ּלא ּבָ ה ְוׁשֶ תֶּ יֹום ַיִין: ֶאׁשְ ת ּכְ ּמֵ   ", ָאִביו ּבוֹ  ׁשֶ

יֹום"       ת ּכְ ּמֵ   ", ַרּבוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
יֹום"       ֱהַרג ּכְ ּנֶ ַד  ּבוֹ  ׁשֶ ן ְלָיהּגְ   ", ֲאִחיָקם ּבֶ
יֹום"       ָרִאיִתי ּכְ ַלִים ׁשֶ ָנּה  ְירּוׁשָ חּוְרּבָ   . ]"."ּבְ

  

  רש"י
  מתני' 

. דלא חשיבי נדר: ואלו מותרין
האומר חולין שאני אוכל לך או 
כבשר חזיר שאוכל לך או 

   כו': כעבודת כוכבים
. כחלת אהרן וכתרומתו מותר

לאכול עמו דכל הני לאו דבר 
הנדור הן אלא דבר האסור 
דממילא מיתסרי בלא נדר ואין 

   נודרים בדבר האסור:
  

  גמ' 
אי רבי מאיר והא לית ליה 

. מכלל לאו אתה שומע הן
והיכא דאמר לחולין לא אמרינן 
דמשמע אלא לקרבן דהיינו הן 

  מכלל לאו: 
. דאית דיה היאאלא רבי יהו

   ליה מכלל לאו הן:
. כלומר כבר תנינא היינו רישא

בפירקין דלעיל (דף י:) לחולין 
שאוכל לך לא כשר וכו' 
ומוקמינן לה כרבי יהודה ומאי 
קא משמע לן הכא אלא ודאי 
לא איצטריך הכא חולין אלא 
איידי דבעא למיתני כבשר חזיר 
   כעבודת כוכבים תנא נמי חולין:

הא דקתני חולין  .רבינא אומר
לאו דאמר חולין שאוכל אלא 
הכי קתני אלו מותרין כחולין 
האומר כבשר חזיר כעבודת 

   כוכבים כו':
. דמשמע ואי לא תנא חולין

מותר כחולין הוא הוה אמינא 
בעי שאלה לחכם היכא דאמר 
כבשר חזיר או כעבודת כוכבים 
בעי למישאל אי הוה נדר אי לא 

חולין ולהכי תנא חולין למימר ד
   גמורין נינהו דלא בעי שאלה:

. ומי איכא לאסוקי אדעתא
דבעי שאלה היכא דנדר כהאי 

   גוונא אי לא תני נמי חולין:
והא מדקתני סיפא האומר 

. לאשתו הרי את אסורה כאימא
אע''ג דנדר בדבר האסור דלא 

פותחין לו פתח  הוי נדר:
. לנודר זה לחרטה ממקום אחר

 שצריך לבא לפני חכם ואין
פותחין לו לומר הואיל ונדרת 
בדבר האסור לא כלום נדרת 
אלא מפתח אחר מראין לו 
ההיתר כדי שלא יקל את ראשו 
לכך כלומר להכי מצרכינן ליה 
שאלה ופותחין לו פתח ממקום 
אחר כדי שלא יהא קל בעיניו 
לידור בכך להזכיר אמו לגנאי 
ומדקתני בהא סיפא דצריך 
שאלה מכלל דרישא דלא קתני 

צריך שאלה ואפילו אי לא  לא
אמר חולין לא מצרכינן ליה 

אלא חולין ממילא  שאלה:
   . כדי נסבה:נסבה

. דהא כתב גמי לאסור איסר
ונימא נמי עד שידור בדבר 

   האסור:
 



    """""ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין    ––––מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' 
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        יד, איד, איד, איד, א .2
ּתוֹ  ָהאֹוֵמר" א ַאתְּ  ֲהֵרי" :ְלִאׁשְ ִאיּמָ ַתח לוֹ  ּפֹוְתִחין -[ "ּכְ קֹום ּפֶ   , ַאֵחר ִמּמָ

ּלא   ].ְלָכְך" רֹאׁשוֹ  ָיֵקל ׁשֶ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְב  ָעַלי ַאתְּ  ֲהֵרי"" רּכִ א ׂשַ ר", "ִאיּמָ ְבׂשַ ָעְרָלה", "ֲאחֹוִתי ּכִ ִכְלֵאי", "ּכְ ֶרם ּכְ    – "ַהּכֶ

לּום ָאַמר לֹא    !"ּכְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
לּום ָאַמר לֹא" אֹוַרְייָתא - "ּכְ    ,ִמּדְ

ֵאָלה ְוָצִריךְ  ַנן -  ׁשְ ַרּבָ   . ִמּדְ
  

  : ָאַמר ָרָבא
ַתְלִמיֵדי -  ָהא   , ֲחָכִמים ּבְ
ַעם -  ָהא   . ֶרץָהָא  ּבְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

לּום ָאַמר לֹא - ּתֹוָרהּבַ  ַהּנֹוֵדר"   , "ּכְ
י ְוָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵאָלה ָצִריךְ וְ    . ְלָחָכם ׁשְ
  : ַנְחָמן ַרב ְוָאַמר

ְלִמיד ֵאָלה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָחָכם ְוּתַ   . ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. אלמא אפילו לא אמר כלום
   שאלה לא בעי:

. לא אמר כלום מדיאורייתא
הואיל דנדר בדבר האסור ומ''מ 
צריך שאלה כדי שלא יקל את 

   ראשו בכך:
. לא בעי שאלה תלמיד חכם

דאקרי בעלמא היא דאירע לו 
ולא יקל את ראשו בכך ומתני' 
מיירי בעם הארץ דאי אמרת 
אפילו שאלה לא בעי יקל את 

  ראשו להיות נודר כך: 
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .3
ְנָיא   יד,ב    :ּתַ

ּתֹוָרה ַהּנֹוֵדר" לּום ָאַמר לֹא - ּבַ   . ּכְ
ַמה תּוב ּבְ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ ָבָריו - ּבָ יִמין ּדְ   . ַקּיָ

ּה  תּוב ּוְבַמה ּבָ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ ָבָריו - ּבָ יִמין ּדְ   . "ַקּיָ
  

ַמה" :ָקָתֵני תּוב ּבְ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ ָבָריו -  ּבָ יִמין ּדְ   , "ַקּיָ
ּה " תּוב ּוְבַמה ּבָ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ    !?ְלֵמיַמר ָצִריךְ  - "ּבָ
  

  : ַנְחָמן ַרב ָאַמר
ָיאַק  ָלא    :ׁשְ
א -  ָהא ַמְחּתָ   , ַאַאְרָעא אֹוַרְייָתא ּדְ
ָנֵקיט -  ָהא יֵדיּה  ָלּה  ּדְ   . ּבִ

  
א יּה  - ַאְרָעא ַעל ַמְחּתָ ְעּתֵ ִויֵלי ּדַ    ,ַאּגְ

יֵדיּה  ָלּה  ָנַקט יּה  -  ּבִ ְעּתֵ רֹות ַעל ּדַ ּה  ָהַאְזּכָ ּבָ   . ׁשֶ
   

ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
א ַמְחּתָ   , ַאְרָעא ַעל ּדְ

ַמע אָק  ְוָהא   : ָלן ַמׁשְ
ַאף ב ַעל ּדְ א ּגַ ַמְחּתָ יָון ,ַאְרָעא ַעל ּדְ ַמה" :ָאַמרּדְ  ּכֵ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ י "ּבָ    .ְמַהּנֵ

  . ָקָתֵני" זוֹ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין זוֹ "וְ 
  

ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
ּה  ָנֵקיט ,ַנִמי ְמִציָעָתא ּכּולָּ יֵדיּה  ֵליּה  ּדְ    ,ּבִ
ַמע ָקא ְוָהא    :ָלן ַמׁשְ
יָון ָנֵקיט ּכֵ יֵדיּה  ֵליּה  ּדְ ב ַעל ַאף ,ּבִ ָלא ּגַ א ָאַמר ּדְ ּה " ֶאּלָ ַמאן ,"ּבָ ָאַמר ּכְ ַמה" :ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ּה  ׁשּ ֵמי" ּבָ   . ּדָ

  

  רש"י
. שאוכל לך לא הנודר בתורה

   אמר כלום:
. אי מחתא ספר תורה אארעא

   שכתוב בה: ואמר במה
. דכשנדר לא נדר דעתיה אגוילי

אלא בגוילין שכתוב בהן התורה 
דכיון שהיה רואה אותה מונחת 
על הארץ סבר הואיל ומונחת על 
הארץ ודאי אין כתוב בה ולא 
נדר אלא בגוילין ולא אמר כלום 
אבל אי אמר בה ובמה שכתוב 
בתוכה אפילו אי מחתא אארעא 
מוכחא מילתא דודאי שבועה 

רה עשה ודבריו קיימין אע''ג גמו
דמחתא אארעא דלהכי אמר בה 

  ובמה שכתוב בה: 
ליה בידיה  אבל אי מנקיט

אפילו אמר במה שכתוב בה 
דבריו קיימין ובהכי מיירי הא 
דקתני במה שכתוב בה דבריו 
קיימין דכיון דמנקיט ליה 
בידיה בכבוד ורואה ויודע מה 
שבתוכה כי אמר במה שכתוב 

ן דשבועה בה דבריו קיימי
גמורה חשיבא וכ''ש כי אמר בה 

תרוייהו ובמה שכתוב בה: 
מיירי בדנקיט לה בידיה ואהכי 
תנא בה ובמה שכתוב בה דהא 

.  קמ''ל דכיון דנקיט לה בידיה
דיודע שהיא כתובה אי אמר בה 
גרידא כמאן דאמר במה שכתוב 

  בה דמי ודבריו קיימין:



    """""ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין    ––––מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' 
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .4
ָנה             ִמׁשְ

ֲאִני קֹוָנם" ן ׁשֶ ֲאִני", "ָיׁשֵ ר ׁשֶ ֲאִני"", ְמַדּבֵ ךְ  ׁשֶ   ", ְמַהּלֵ
ה ָהאֹוֵמר ָ ֲאִני ֹוָנםק" :ְלִאׁשּ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ ּמְ    –" ְמׁשַ

ָברוֹ  ָיֵחל לֹא"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי    .)ג, ל במדבר( "ּדְ
  

ָמָרא             ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
יָנה ֵעיַני קֹוָנם" ׁשֵ ן ִאם ַהּיֹום ּבְ   ", ְלָמָחר ִאיׁשַ

  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ן ַאל א, ַהּיֹום ִיׁשַ ּמָ ן ׁשֶ   . ְלָמָחר ִיׁשַ

  : רָאַמ  ַנְחָמן ַרבוְ 
ן יַנן ְוָלא, ַהּיֹום ִיׁשַ א ָחְייׁשִ ּמָ ן ׁשֶ   . ְלָמָחר ִיׁשַ

  
   :ְיהּוָדה ַרב ּומֹוֶדה

אֹוֵמר יָנה ֵעיַני קֹוָנם" :ּבְ ׁשֵ ן ִאם ְלָמָחר ּבְ ן -" ַהּיֹום ִאיׁשַ ִיׁשַ   .  ַהּיֹום ׁשֶ
  

י   טו,א ֵהיר לֹא ּכִ ְתָנָאה - ִמְזּדַ    ,ּבִ
ִאיּסּוָרא ֲאָבל ַהר -  ּבְ    .ִמְזּדַ

  
ַנן    :ּתְ

ֲאִני קֹוָנם"" ן ׁשֶ ֲאִני", "ָיׁשֵ ךְ  ׁשֶ ֲאִני", "ְמַהּלֵ ר ׁשֶ    ,"ְמַדּבֵ
ה: ָהאֹוֵמר[ ָ ֲאִני קֹוָנם" ְלִאׁשּ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ ּמְ    –" ְמׁשַ

ָברוֹ  ָיֵחל לֹא"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי    .]")ג, ל במדבר( "ּדְ
  

ֵמי ֵהיִכי   ? ּדָ
ְדָקָתֵני :ִאיֵליָמא ֲאִני" -  ּכִ ן ׁשֶ    !?ִנְדָרא יָהוֵ  ִמי "ָיׁשֵ

בּועֹות חֹוֶמר" :ְוָהְתַנן ְ ׁשּ   , ּבַ
בּועֹות ְ ַהׁשּ ָבר ַעל ָחלֹות ׁשֶ ׁש  ּדָ ּיֵ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ָבר ְוַעל ,ַמּמָ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ   , ַמּמָ

ֵאין ַמה ֶ ן ׁשּ ָדִרים ּכֵ ּנְ יָנהוְ , "ּבַ ָבר ׁשֵ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ   ! הּוא ַמּמָ
  

א יָנהּבְ  ֵעיַני קֹוָנם: "ָאַמרּדְ  ,ֶאלָּ   . "ׁשֵ
  

יעּוָרא ָיֵהיב לֹאּדְ  ְוִאי ְבִקיַנן ִמי, ׁשִ ָעַבר ַעד ֵליּה  ׁשָ ל" ִאיּסּור ּדְ    !"?ָיֵחל ּבַ
י ְוָהָאַמר בּוָעה: "יֹוָחָנן ַרּבִ ּלא ׁשְ ן ׁשֶ ה ִאיׁשַ לֹׁשָ ן אֹותוֹ  ַמְלִקין -  "ָיִמים ׁשְ ר ְוָיׁשֵ   ! ְלַאְלתַּ

  

א ׁשֵ  ֵעיַני קֹוָנם" :ָאַמרּדְ  ,ֶאלָּ ן ִאם ְלָמָחר יָנהּבְ   . "ַהּיֹום ִאיׁשַ
ל ָאְמַרּתְ  ָהא ִאּסּוֵריּה  ּכָ ַהר, ּבְ    !ִמְזּדַ

  

א יָטא ,ֶאלָּ ׁשִ יָנה ֵעיַני קֹוָנם" :ָאַמרּדְ  ּפְ ׁשֵ ן ִאם ַהּיֹום ּבְ   ". ְלָמָחר ִאיׁשַ
  

י, ַהּיֹום ָנֵיים ָלא ִאיוְ  ל" ַמאי ְלָמָחר ָנֵיים ּכִ ָברוֹ  ָיֵחל ּבַ א "ּדְ     ?ִאיּכָ
א ְדָנֵיים ָלאו ֶאלָּ    .ּבִ

ָנֵיים ִאיֵתיּה  :ַאְלָמא   . ּדְ
א   ! ְיהּוָדה ַרבּדְ  ּוְתיּוְבּתָ

  
י ִאי ,ָקָתֵני ּכִ   .ָנֵיים ּדְ
  

  : ָאַמר ָרִביָנא
ְדָקָתֵני ְלעֹוָלם   , ּכִ

ל" ּוַמאי ַנן ?"ָיֵחל ּבַ ַרּבָ    .ִמּדְ
  

א ּוִמי ל" ִאיּכָ ַנן "ָיֵחל ּבַ ַרּבָ   ? ִמּדְ
  

  , ִאין
   :ְנָיאְוָהַת 

ָבִרים" ִרין ּדְ ֶהן ָנֲהגוּ  ַוֲאֵחִרים ַהּמּותָּ   , ִאיּסּור ּבָ
ה ִאי אי ַאתָּ ַ יָרן ַרׁשּ ְפֵניֶהם ְלַהתִּ   , ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ָברוֹ  ָיֵחל לֹא": ׁשֶ    .")ג, ל במדבר( "ּדְ

  רש"י
  מתני' 

האומר . קונם שאני ישן שאגי מהלך
יאסר עלי כקרבן אם אני ישן או אני 
מהלך והכי גרסינן גבי נדר בל יחל 
וגבי שבועה אסור משום דהאי לא 
יחל דנדר מוקי לה בגמרא דמדרבנן 
   הוא ודשבועה הוי איסור דאורייתא:

  
  גמ' 

קונם עיני בשינה היום אם אני 
. מה שאני ישן היום יהא אישן למחר

מחר עלי בקונם על מנת אם אישן ל
דאם ישן הוא למחר לוקה על מה 

   שישן אתמול:
. דשמא יישן מיד למחר אל ישן היום

ולא מיקיים תנאיה ונמצא עובר בבל 
   יחל על מה שישן אתמול:

ורב נחמן אומר יישן היום ולא 
. דלמחר חיישי' שמא יישן למחר

מיזהיר זהיר שלא יישן כדי שלא 
  ילקה על מה שישן אתמול:

. דכיון דיום איהכי לא מיזדהר בתנ
של מחר הוי תנאיה ליום אתמול 
כגון דאמר קונם עיני בשינה היום 
אם אישן למחר הוי אותו היום 
דלמחר תנאי לאותו היום דאתמול 
דאם יישן למחר הוי לקי מאותו 
שינה דאתמול ואם לא יישן לא לקי 
משום הכי אמרינן דלא יישן היום 
דשמא כי אתי למחר לא מיזדהר 

   צא עובר בבל יחל:בתנאי ונמ
. דאמר קונם עיני אבל באיסורא

בשינה מחר אם אישן היום דאותו 
יום של מחר נטוי לאיסורא ודאי 
מיזהר זהיר ביה דאי לא מקיים 
תנאי שישן באותו היום ודאי כי אתי 
   למחר לא הוי ישן דהא איתסר בנדר:

אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי 
 . הא שינה דבר שאין בו ממשנדר

   הוא:
. ועין אלא דקאמר קונם עיני בשינה

   שנדר בו יש בו ממש:
. עד כמה זמן ואי דלא יהיב שיעורא

   אינו ישן:
. הא עבר ודאי מי שבקינן ליה

באיסור לא יחל דלא מצי למיקם 
   בנפשיה דלא יישן:

. לאלתר מלקין והאמר ר' יוחנן וכו'
אותו שיישן הואיל דנדר בדבר שאין 

   יכול לעמוד בו:
ואי לא ניים היום כי ניים למחר 

. דקתני מאי איסור בל יחל איכא
 אסור והרי לא ישן אתמול כלום:

. אתמול דהכי מיירי אלא בדניים
מתניתין אם יישן היום ויישן למחר 

   אסור:
. אלמא אלמא אית ליה דניים

דשבקינן ליה לישן היום ולא חיישינן 
שמא יישן למחר ותיובתא דרב 

ב יהודה הכי קתני יהודה: אמר לך ר
מתני' קונם שאני בשינה היום אם 
אישן למחר דאסור כי ניים למחר 
דאי ניים מאתמול דיעבד אבל 
לכתחילה אין מניחין אותו לישן 

   היום דחיישינן שמא יישן למחר:
. שאיני ישן והאי לעולם כדקתני

דקאמר והא שינה דבר שאין בו ממש 
וליכא בל יחל ודאי מדאורייתא 

יחל ומאי בל יחל איכא  ליכא בל
   דקתני מתניתין דאסור מדרבנן:

. דמלקין ומי אכא בל יחל מדרבנן
   ליה מדרבנן:

אי אתה רשאי לנהוג בהן היתר 
. לבטל מנהגם דעובר משום לפניהם

בל יחל ומן התורה אינו בבל יחל 
   אלא מדרבנן:
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ַנן    :ּתְ

ַאתְּ " ַסח ַעד ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ ְלִכי ִאם ַהּפֶ    ,ֶהָחג ַעד ָאִביךְ  ְלֵבית תֵּ
ַסח ִלְפֵני ָכהָהְל  ֲהָנָאתוֹ  ֲאסּוָרה -  ַהּפֶ ַסח ַעד ּבַ   , (נדרים נז.) "ַהּפֶ

ַסח ִלְפֵני ָהְלָכה"   , ֲאסּוָרה - "ַהּפֶ
  ! לֹא - ָהְלָכה לֹא

  
י ָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ

ַסח ִלְפֵני ָהְלָכה   . ְולֹוָקה, ֲאסּוָרה ַהּפֶ
ָעְלָמא ֲאסּוָרה - ָהְלָכה לֹא   . ּבְ

  
ַסח ַחרַא " :ֵסיָפא ֵאיָמא ל"ּבְ  - ַהּפֶ ָברוֹ  ָיֵחל ּבַ   . ""ּדְ

י לֹאּדְ  ְוִאי ַסח ִלְפֵני ִאיְתַהּנֵ א ִמי, ַהּפֶ ל" ִאיּכָ א?! "ָיֵחל ּבַ יָטא ֶאּלָ ׁשִ י ּפְ ִאיְתַהּנֵ   . ּדְ
י ַאְלָמא   .ִמיְתַהּנֵ

א   טו,ב   ! ְיהּוָדה ַרבּדְ  ּוְתיּוְבּתָ
  

י ִאי :ָקָתֵני ּכִ י ּדְ ָברוֹ  ָיֵחל ַבל"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי ִאיְתַהּנֵ   . "ּדְ
  

ַנן    :ּתְ
ַאתְּ " ְלִכי ִאם ֶהָחג ַעד ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ ַסח ַעד ָאִביךְ  ְלֵבית תֵּ   , ַהּפֶ

ַסח ִלְפֵני ָהְלָכה ֲהָנָאתוֹ  ֲאסּוָרה -  ַהּפֶ   , ֶהָחג ַעד ּבַ
ֶרת ַסח ַאַחר ֵליֵלךְ  ּומּותֶּ   . (נדרים נז:) "ַהּפֶ

  , ֲאסּוָרה - ָהְלָכה
  ! אלֹ  - ָהְלָכה לֹא

  
  : ָרָבא ָאַמר
ין הּוא   , ֲאסּוָרה ָהְלָכה לֹא ֲאִפיּלוּ ּדַ  ַהּדִ

  , ְולֹוָקה ֲאסּוָרה - ָהְלָכה
ָעְלָמא ֲאסּוָרה - ָהְלָכה לֹא   . ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ר" ּכָ לֹוִני ְלָמקֹום ֵאֵלךְ  ִאם ַהּיֹום ָעַלי זוֹ  ּכִ   , ְלָמָחר ּפְ

  ! ""ֵיֵלךְ  ַבל"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי -  ָאַכל
  

   ,ָקָתֵני "ָאַכל"? 'אֹוֵכל' :ָקָתֵני ִמי
ִכי   . ""ֵיֵלךְ  ַבל"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי" – ָאַכל ּדְ

  
ָברוֹ  ָיֵחל ַבל"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי - ָהַלךְ "   . ""ּדְ

ךְ     !לֹא – ְמַהּלֵ
ָיא   ! ְיהּוָדה ַרבלְ  ְוַקׁשְ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָלךְ  ָאַמר
ין הּוא ִליְתֵני ַהּדִ ךְ ' ּדְ   , 'ְמַהּלֵ

ָק  ַאְייֵדי א ָתֵניּדְ ָלא "ָאַכל" :ֵריׁשָ   , 'אֹוֵכל' ֵליּה  ִמיְתֵני ּדְ
ֵני   . "ָהַלךְ " :ֵסיָפא ּתָ

  
  

  רש"י
קונם שאת נהנית לי עד הפסח אם 

. בפ' גתלכי לבית אביך מכאן עדי הח
הנודר מן הירק כגון דקאי באדר ואמר 
קונם תהא הנאתי עליך מאכל ומשקה 
עד הפסח אם תלכי לבית אביך מכאן 

   עד החג עד סוכות:
. לבות אביה קודם הפסח אם הלכה

אסורה להנות ממנו קודם הפסח כמו 
   שנדר:

. לפני הפסח אינה הא אם לא הלכה
אסורה עד הפסח ולא חיישינן שמא 

הפסח ונמצאת למפרע תלך לאחר 
נהנית באיסור וקשה לרב יהודה דאמר 
אל יישן היום שמא יישן למחר דאם 
איתא לדרב יהודה הוה אסר לה מתני' 
עד הפסח אפי' אם לא הלכה עד הפסח 
דחיישינן שמא תלך לאחר הפסח 

   ונמצאת נהנית ממנו באיסורא:
. תריץ הכי למתניתין אמר ר' אבא

אתו הלכה לפני הפסח אסורה בהנ
ולוקה דעוברת על בל יחל ואם לא 
הלכה לפני הפסח ואפילו הכי אסורה 
בהנאתו עד הפסח איסורא בעלמא 
דחיישינן שמא תלך לאחר הפסח 
 ונמצאת נהנית למפרע באיסורא:

. חייבת מלקות דהא עברה: הכי הלכה
מסקנא דמתני' הלכה לאחר הפסח 
עוברת משום בל יחל: ומקשינן מינה 

לפני הפסח מי איכא ואי דלא איתהני 
   בל יחל:

. לפני אלא לאו פשיטא דאיתהני
הפסח וסברה לא אלך אחר הפסח 

  והלכה לאחר הפסח: 
. דאמר אל יישן ותיובתא דרב יהודה

היום שמא יישן למחר דהא חזינן הכא 
דשבקינן לה ליהנות לפני הפסח 

. אמר לך רב  דבתנאה כמי מזדהר:
יהודה לעולם אימא לך אל יישן היום 
שמא יישן למחר וכי קתני מתניתין 
הלכה אחר הפסח וכו' דיאי איתהני. 
אם עברה ונהנית לפני הפסח ועברה 
והלכה לאחר הפסח עוברת משום בל 
יחל: קונם שאת נהנית לי עד החג אם 
תלכי לבית אביך מכאן עד הפסח 
הלכה וכו'. אבל אם לא הלכה לפני 
הפסח אינה אסורה ליהנות מאדר עד 

חיישינן לשמא תלך עדיין הפסח דלא 
לפני הפסח ותיובתא דרב יהודה דאמר 

   אל יישן כו':
. הכי קאמר הלכה וכו' לא א''ר אבא

הלכה איסורא בעלמא דחיישינן שמא 
   תלך עדיין לפני הפסח:

. קונם עלי היום אם אלך ככר זה
למקום פלוני למחר אם אכלו היום 
והלך למחר עובר על אכילתו משום בל 

כל היום ולא קתני לא יחל קתני א
יאכל היום אלמא דשבקינן ליה למיכל 

   לאלתר ולא חיישינן שמא ילך למחר:
. לכתחילה ולא ילך מי קתני אוכל'

למחר אכל קתני דיעבד אבל לכתחילה 
אסור . לאכול ודאי היום דחיישינן 

   שמא ילך למחר:
והא קתני סיפא הלך הרי הוא בבל 

א . דמשמע דליחל אבל מהלך לא קתני
שבקינן ליה למיכל אתמול אלא קתני 
הלך דיעבד ש''מ דאתמול שבקינן ליה 
למיכל ולהכי כיון דאכל אתמול אם 

   הלך היום הרי הוא בבל יחל:
. דאמר אל יישן ותיובתא דרב יהודיה

   כו':
אמר לך רב יהודה הוא הדיין דליתני 

. דמשמע דאינו אוכל ומהלך מהלך
למחר דודאי לא שבקינן ליה למיכל 
אתמול אלא איידי דתנא רישא אכל 
דלא . מצי למיתני אוכל לרב יהודה 

   דלא מצי למיכל לכתחילה:
  . נמי הלך:תנא סיפא
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב .5
ה ָהאֹוֵמר" ָ ֲאִני קֹוָנם" :ָלִאׁשּ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ ּמְ ָברוֹ  ָיֵחל ַבל"ּבְ  ֶזה ֲהֵרי", ְמׁשַ   . "ּדְ
  

ד ְוָהא ַעּבֵ ּתַ אֹוַרְייָתא ָלּה  ִמׁשְ    ,ִמּדְ
ְכִתיב ֵאָרהּ " :ּדִ סּוָת  ׁשְ   ! )י, כא שמות( "ִיְגָרע לֹא ָנָתהּ ְועֹ  הּ ּכְ

  
אֹוֵמר ךְ  ֲהָנַאת" :ּבְ ִמיׁשֵ ׁשְ   ", ָעַלי ּתַ

ִמיׁש  ֵליּה  ִניָחא ָקא לֹא ְוָהא ַתׁשְ   , ּבְ
ֲהָנא ַרב ָאַמרּדְ  י: "ּכָ ִמיׁשִ ׁשְ ּתוֹ  אֹוָתּה  ּכֹוִפין" ָעֶליךָ  ּתַ ׁשְ ּמַ   , ּוְמׁשַ

ְעּבּוֵדי ׁשַ ֶדת ּדְ ֲעּבֶ   . ֵליּה  ְמׁשַ
ךָ  ָנַאתֲה " ִמיׁשְ ׁשְ   , ָאסּור -" ָעַלי ּתַ

ֵאין ָבר ְלָאָדם לוֹ  ַמֲאִכיִלין ׁשֶ   . לוֹ  ֶהָאסּור ּדָ
  

  רש"י
. שאני משמשך הרי זה בבל יחל

   אם משמש עמה:
והיכי מצי למימר שאינו 

. משמשה והא משתעבד לה
באומר הנאת  לתשמיש:

. כלומר הנאה תשמישך עלי
   נם עלי:דאתי לי מתשמישך קו

. והא לא ניחא ליה בתשמישה
ויכול לאסור הנאתה עליו והוי 

   נדר:
. אשה האומרת דיאמר רב כהנא

קונם הנאת תשמישי עליך כופה 
ומשמשתו דלאו כל כמינה 
לאסור נפשה עליו דהיא 

   משועבדת לו להנאתו:
אבל אמרה קונם הנאת 

. שאוסרת הכאה תשמישך עלי
שיש לה מתשמישו על עצמה 

   שמשה וצריך להפר לה:אסור ל
לפי שאין מאכילין לו לאדם 

. והנאת דיבר האסור לו
תשמישו אסורה עליה ה''נ כי 
אמר הנאת תשמישך עלי ודאי 
הוי נדר ואסור לשמשה מפני 

  שנהנה ממנה:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .6
ָנה             ִמׁשְ

בּוָעה    :ׁשְ
ֵאיִני" ן ׁשֶ   ", ָיׁשֵ
ֵאיִני" ר ׁשֶ   ", ְמַדּבֵ
ֵאיִני" ךְ  ׁשֶ    –" ְמַהּלֵ

  . ָאסּור
ן"   ", ְלךָ  אֹוַכל לֹא ָקְרּבָ
ן ָהא" א ָקְרּבָ   ", ְלךָ  ֹוַכלׁשֶ
ן לֹא"    –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא ָקְרּבָ

ר   .  מּותָּ
  

ָמָרא   טז,א             ּגְ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י   .ִהיא ֵמִאיר ַרּבִ
  

ִאי י ּדְ ֵני לֹא - ְיהּוָדה ַרּבִ ן' ֵליּה  ׁשָ ֵני ְולֹא 'ָקְרּבָ ן' ֵליּה  ׁשָ ְרּבָ   . 'ַהּקָ
  

   :ֵסיָפא ֵאיָמא
ן" ְרּבָ רמ - ְלךָ  אֹוַכל לֹא ַלּקָ   . "ּותָּ

   :ְוָהְתַנן
ן"    –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלָקְרּבָ

י   , (נדרים יג.) "אֹוֵסר :ֵמִאיר ַרּבִ
י ְוָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ
ה אֹוֵמר ַנֲעׂשָ ן" :ּכְ    !"ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלִפיָכךְ , ְיֵהא ְלָקְרּבָ

  
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ן" :ָאַמרּדְ  -  ָהא   ", ְלָקְרּבָ
ןְלָקְר  לֹא" :ָאַמרּדְ  – ָהא   ", ּבָ

ן ָהֵוי לֹאּדְ         . ָקָאַמר ָקְרּבָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

שבועה שאיני ישן שאיני מדבר 
. דשבועה חלה על דבר שאין וכו'

   בו ממש:
נו כמו . דהייקרבן לא אוכל לך

   אימרא לא אוכל לך דמותר:
. נמי מותר הא קרבן שאוכל לך

   דלא נדר אלא בחיי קרבן:
. משמע לא קרבן לא אובל לך

בשביל איסור לא אוכל לך שאם 
אוכל לך ליהוי אסור עלי כקרבן 
ומותר לטעמא דר''מ דלית ליה 
מכלל לאו וכו' דאי רבי יהודה 
בין אמר קרבן שאוכל לך בין 

שאוכל בתרוייהו  אמר הא קרבן
מתיר רבי יהודה אפילו אמר 
קרבן שאוכל לך כדאמרינן 
בפירקין דלעיל קרבן הקרבן 
כקרבן שאוכל לך אסור מני רבי 
מאיר היא דלא שני . ליה בין 
אימרא לכאימרא דלרבי יהודה 

 קרבן שאוכל לך מותר:

  
  גמ' 

. דהכא לא קתני דלהוי מתניתין
מותר אלא הקרבן שאוכל ולא 

וכל ואהכי רבי מאיר קרבן שא
   היא ולא רבי יהודה:

אימא סיפא לקרבן לא אוכל לך 
. באידך פירקין מותר והא תגן

   לקרבן לא אוכל לך וכו':
. אסור הא דאמר לקרבן

ומתניתין דקתני מותר דאמר 
לא לקרבן דמשמע לא להוי 
קרבן מה שלא אוכל לך דאם 
אוכל ליהוי קרבן דהיינו מכלל 

י מאיר לאו הן ולית ליה לרב
   מכלל לאו הן:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .7
ָנה             ִמׁשְ

בּוָעה"   ", ְלךָ  אֹוַכל לֹא ׁשְ
בּוָעה ָהא" אֹוַכל ׁשְ   ", ְלךָ  ׁשֶ
בּוָעה לֹא"    –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא ׁשְ

  . ָאסּור
  

ָמָרא             ּגְ

ָלל בּוָעה ָהא" ִמּכְ אֹוַכל ׁשְ ָלא -  "ְלךָ  ׁשֶ ַמע ָאֵכיְלָנא ּדְ   . ַמׁשְ
   :ְרִמיְנהוּ וּ 
בּועֹות" ִים ׁשְ תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ   : ַאְרּבַ
אֹוַכל" ּלא"וְ " ׁשֶ    ,"אֹוַכל ׁשֶ
י" ָאַכְלתִּ ּלא"וְ " ׁשֶ י ׁשֶ   . "(שבועות יט:) "ָאַכְלתִּ

ָקָאַמר ּלא" :ִמּדְ י", "אֹוַכל ׁשֶ ָאַכְלתִּ ּלא"וְ  "ׁשֶ י ׁשֶ   , "ָאַכְלתִּ
ַלל אֹוַכל"ּדְ  ִמּכְ ָאֵכיְלָנא "ְלךָ  ׁשֶ   ! ַמעַמׁשְ  ּדְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

אֹוַכל" י -  "ׁשֶ ּתֵ ַמע ְלׁשֹונֹות ׁשְ    ,ַמׁשְ
בּוָעה": ְותוּ  ,ָאֵכיְלָנא ָאֵכיְלָנא: ְוָאַמר ,ֶלֱאכֹול ּבוֹ  ְמָסְרִבין ָהיוּ  אֹוַכל ׁשְ ָאֵכיְלָנא -  "ׁשֶ ַמע ּדְ   . ַמׁשְ

בוּ ": ְוָאַמר ְותוּ  ,ָאֵכיְלָנא ָלא ָאֵכיְלָנא ָלא: ָאַמר ֲאָבל אֹוַכל ָעהׁשְ ָלא -  "ׁשֶ    .ָקָאַמר  ָאֵכיְלָנא ּדְ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
אֹוַכל" בּוָעהּדִ  "ׁשֶ    ,ׁשְ
ִאי"   . ָקָאַמר "אֹוַכל ׁשֶ
  

ן ִאם יָטא, ּכֵ ׁשִ   ? ְלֵמיְמָרא ַמאי !ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ     :ּדְ
ָנא ֵמיָקם ָ ִאיְתִקיל ,ִהיא ִליׁשּ   , ֵליּה  ּדְ

ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ
  

ֵיי ַרב ַטַעם ָאַמר לֹא ַאּבַ י ּכְ ִאי :ָקָתֵני לֹאּדְ , ַאׁשִ    .אֹוַכל ׁשֶ
  

י ְוַרב ֵייּדְ  ַטַעם ִמן ָנאֵדי ַאׁשִ   , ַאּבַ
ּלא" :ָקָסַבר ַמע ַנִמי "אֹוַכל ׁשֶ י ַמׁשְ ּתֵ   . ְלׁשֹונֹות ׁשְ

   ?!ָאֵכיְלָנא ָלא ?!ָאֵכיְלָנא ָלא: ְוָאַמר ֶלֱאכֹול ּבוֹ  ְמָסְרִבין ָהיוּ 
בּוָעה" :ִמינַ  ְוָאַמר      ין", ׁשְ אֹוַכל" ּבֵ ין" ׁשֶ ּלא" ּבֵ    –" אֹוַכל ׁשֶ
ַמע 'ָאֵכיְלָנא" ָהֵדין        . ָאַמרּדְ  ַמׁשְ

א ָנא ַנִמי ְלָתרּוָצּה  ְוִאיּכָ ָ בּוָעה" :ִליׁשּ ּלא ׁשְ בּוָעה -" אֹוַכל ׁשֶ ָלא ׁשְ    .ָקָאַמר ָאֵכיְלָנא ּדְ
  

א א ֶאלָּ ּנָ ּה  ּתַ ַסּקָ   : ּפְ
אֹוַכל" ַמע ָאֵכיְלָנאּדְ  -  "ׁשֶ   , ַמׁשְ
ּלא"וְ  ַמע אֹוַכל לֹא - "אֹוַכל ׁשֶ   . ַמׁשְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

שבועה לא אוכל לך כו' הא 
. כדמפרש שבועה שאוכל אסור

בגמרא דהאי שאוכל לא אוכל 
משמע כלומר שבועה תהא חלה 
עלי אם אוכל והאי שבועה ליכא 
למימר דחיי שבועה קאמר 
דשבועה לית בה ממש כמו 
בקרבן אלא שבועה ממש 

   קאמר:
. רלא שבועה לא אוכל לך אסו

אפי' לרבי מאיר דהכי גמרינן 
במסכת שבועות (דף לו.) 
דבשבועה אית ליה לר''מ מכלל 

   לאו אתה שומע הן:
  

  גמ' 
שאוכל שתי לשונות משמע היו 

. מפצירים שיאכל ואמר מסרבין
אכילנא אכילנא ומתוך כך אמר 
שבועה שאוכל משמע דאכילנא 
קאמר: (כשלא היו מסרבין בו 
אלא מעצמו אמר שבועה 

וכל): רב אשי אומר הא שא
דקתני הא שבועה שאוכל שאי 
אוכל קתני ולהכי אסור דלא 

   אכילנא הוא:
. דודאי אי קאמר שאי פשיטא

אוכל ודאי לא אכילנא הוא 
   ואסור:

. האי דקאמר שאי מהו דתימא
אוכל מיקם לישנא כלומר תקון 
הלשון הוא דבדעתו היה לומר 
שאוכל ונתקל ואמר שאי אוכל 

להוי כמאן דאמר ונימא לעולם 
שאוכל קא משמע לן דלא דודאי 

   אסור:
אביי לא אמר כטעמא דרב אשי 

  . במתני' שאי אוכל: דלא קתני
: נדוד וסור ורב אשי הוה נאדי

מטעמיה דאביי דכי היו מסרבין 
בו לאכול ואמר לא אכילנא לא 
אכילנא ותו אמר שבועה בין אם 
אמר שבועה שאוכל בין אם 

משמע אמר שבועה שלא אוכל 
דקאמר אכילנא אם אמר 
שבועה שאוכל משמע קא (ר 
אכילנא דהכי קאמר בתמיה לא 
אכילנא לא אכילנא שבועה 
שאוכל בודאי ואם אמר שבועה 
סלא אוכל הדין משמע נמי 
דאכילנא דמשמע לא אכילנא 
שבועה אי לא אכילנא והיינו 

  חדא לישנא: 
: והא איכא נמי לתרוצי

בניחותא דמשמע לישנא 
והאי דאמר שבועה אחרינא 

שלא אוכל דלא אכילנא משמע 
דהאי דאמר לא אכילנא 
בניחותא קאמר אם כן לא להוי 
אסור אי נמי כי אמר במתניתין 
שבועה לא אוכל אלא ודאי 
ליתא לטעמא דאביי אלא ודאי 
תנא במסכת שבועות דשאוכל 
דאכילנא משמע ולא ענין אחר 
ושלא אוכל משמע דלא אכילנא 

ך מתרץ ולא דבר אחר הלכ
מתניתין שאי אוכל דכשאוכל 
ודאי לאו משמע אלא אי אמר 

  דאכילנא: 
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        בבבב- - - - טז, אטז, אטז, אטז, א .8
ָנה             ִמׁשְ

בּועֹות חֹוֶמר ֶזה ְ ׁשּ ָדִרים ּבַ ּנְ   . ִמּבַ
ָדִרים ְוחֹוֶמר ּנְ בּועֹות ּבַ ְ ׁשּ   , ִמּבַ

יַצד   ? ּכֵ
ה קֹוָנם" :ָאַמר ֲאִני סּוּכָ ה ׁשֶ   ", עֹוׂשֶ

ֲאִני לּוָלב"   ", נֹוֵטל ׁשֶ
יןתְּ " ֲאִני ִפיּלִ יַח  ׁשֶ   ", ַמּנִ

ָדִרים ּנְ   . ָאסּור - ּבַ
בּועֹות ְ ׁשּ ר - ּבַ   , מּותָּ

ֵאין ִעין ׁשֶ ּבָ ְצֹות ַעל ַלֲעבֹור ִנׁשְ   .  ַהּמִ
  

ָמָרא   טז,ב             ּגְ

ַלל -  "חֹוֶמר"    !הּוא ֶנֶדרּדְ  ִמּכְ
ר" ְוָהא   ! ָקָתֵני "מּותָּ

  
יָפא ִאיָדךְ  ַאּסֵ ָבא ּדְ    :ָקָתֵני ּבָ

בּוָע " ֵאיִני" :הׁשְ ן ׁשֶ    ,"ָיׁשֵ
ֵאיִני"  ר ׁשֶ    ,"ְמַדּבֵ
ֵאיִני"  ךְ  ׁשֶ    –" ְמַהּלֵ

  , ָאסּור
בּועֹות חֹוֶמר ֶזה ְ ׁשּ ָדִרים ּבַ ּנְ   ."ִמּבַ

  
  
  

  רש"י
זה חומר בשבועות  מתני'

מבנדרים. הא דאמרן שבועה 
שלא אוכל כו' דבשבועות אסור 

  ובנדרים מותר: 
  

   גמ'
מדקאמר חומר בשבועות 

. כלומר דזה חומר טפי מבנדרים
בשבועות מחומרא דנדרים 

כי אמר  מכלל דנדר מיהא הוי
קרבן לא אוכל לך וכו' דאיסור 
נדר איכא מדרבנן אלא דלא לקי 
מדאורייתא ולא מיחייב קרבן 
שבועה כי היכי דמחייב 

   בשבועות:
. בנדרים והא מותר קתני

   דאפילו שום איסור ליכא:
. הא דקתני חומר אסיפא

בשבועות מבנדרים דמשמע 
דנדר חשיב לא קאי ארישא 

לא דקתני קרבן לא אוכל לך א
אסיפא דאידך בבא (לעיל יד:) 
דקתני קונם שאיני ישן שאיני 
מדבר הרי זה בלא יחל דברו 
ואומר רבינא עלה לעיל (טו.) 
לעולם כדקתני שאני ישן ומאי 
בל יחל בל יחל דרבנן דהיינו 
איסור דרבנן אבל שבועה שאיני 
ישן שאיני מדבר מדאורייתא 
אסור וזה חומר בשבועות 

על דבר  מבנדרים ששבועה חלה
שאין בו ממש וחייב קרבן מה 

   שאין כן בנדרים:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .9
ָדִרים חֹוֶמר" ּנְ בּועֹות ּבַ ְ ׁשּ    ,ִמּבַ

יַצד   ?ּכֵ
ה קֹוָנם" ָאַמר:[ ֲאִני סּוּכָ ה ׁשֶ   ", עֹוׂשֶ

ֲאנִ  לּוָלב"               ", נֹוֵטל יׁשֶ
ין"             ִפיּלִ ֲאִני תְּ יַח  ׁשֶ   ", ַמּנִ

ָדִרים ּנְ   . ָאסּור - ּבַ
בּועֹות ְ ׁשּ ר - ּבַ   ].מּותָּ

  
ֲהָנא ַרב ל ַרב ָאַמר: ַמְתֵני ּכָ יּדֵ    .ַרב ָאַמר ּגִ

ל ַרב ָאַמר :ַמְתֵני ַטְביּוֵמי ַרבוְ  יּדֵ מּוֵאל ָאַמר ּגִ   : ׁשְ
ִין ֵאין ִמּנַ ִעין ׁשֶ ּבָ ְצֹות ַעל ַלֲעבֹור ִנׁשְ    ?ַהּמִ

ְלמּוד ָברוֹ  ַיֵחל לֹא": לֹוַמר ּתַ   . )ג, ל במדבר( "ּדְ
ָברוֹ "   , ַיֵחל לֹא - "ּדְ

ַמִים ְלֶחְפֵצי הּוא ֵמיֵחל ֲאָבל   . ׁשָ
  

ָנא ַמאי ְכִתיב ,ֶנֶדר ׁשְ י ִאיׁש " :ּדִ ָברוֹ  ַיֵחל לֹא'... ַלה ֶנֶדר רִיּדֹ  ּכִ   , )ג, ל במדבר( "ּדְ
בּוָעה ִתיב ָהא, יַנִמ  ׁשְ ַבע אוֹ " :ּכְ ָ ֻבָעה ִהׁשּ ָברוֹ  ַיֵחל לֹא' ַלה ׁשְ   ! "ּדְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ה ֲהָנַאת" :ָאַמרּדְ  – ָהא   . "ָעַלי סּוּכָ
ֻבָעה" :ָאַמרּדְ  – ָהא ּלא ׁשְ ה ִמן ֶאֱהֶנה ׁשֶ   ". ַהּסּוּכָ

  
  : ָרָבא ָאַמר

נוּ  ֵליָהנֹות ִמְצֹות ְוִכי    !?ִניּתְ
  

א    ,ֶאלָּ
  : ָבאָר  ָאַמר

יַבת" :ָאַמרּדְ  – ָהא ה ְיׁשִ   ", ָעַלי סּוּכָ
בּוָעה" :ָאַמרּדְ  – ְוָהא ּלא ׁשְ ב ׁשֶ ה ֵאׁשֵ ּסּוּכָ   . "ּבַ

  
  

  רש"י
. אבל מיחל הוא לחפצי שמים

שאם נדר לעבור על אחת מן 
המצות אין שבועה חלה עליו 
ומיחל לאותם שבועה דמושבע 
ועומד הוא לקיימה ואין שבועה 

   חלה עליו ויכול לחלל דברו:
. דאמר כי נדר על מאי שנא נדר

נדר וכי עבר המצוה חל עליו ה
 ועשה המצוה קם ליה בלא יחל:

. דאפילו דבתיב כי ידור נדר לה'
בחפצי שמים דלה' לא יחל 

   דברו:
. תחול עליה אם. שבועה גמי

   נשבע לעבור על המצוה:
והכתיב נמי או השבע שבועה 

. דלה' סמוך לה' לא יחל דברו
אאו השבע דמשמע נמי לה' 
השבע שבועה לא יחל דברו: 

דאמר הנאת אמר אביי הא 
סוכה עלי הא דאמר שבועה 
שלא אהנה מן הסוכה. כלומר 
הא דקתני מתניתין שנודרין על 
המצוה כגון דאמר הנאת סוכה 
עלי דהשתא קאסר חפצא עליה 
דהכי מצי למידר אפי' לכתחילה 
כדאמרינן . לעיל אע''ג 
דמשועבד לאשתו בתשמיש חל 
עליו הנדר כי אמר הנאת 

צמו תשמישך עלי שאינו אוסר ע
עליה אלא לדידה אוסר עליו 
וקסבר אביי דבכל לשון שבועה 
לא מצינו דתיחול עליה דאי 
אמר שבועה הנאת סוכה עלי 
דהנאתה אוסר עליו דהא ודאי 
לא הויא שבועה אלא נדר דכיון 
דקאמר עלי היינו נדר דכל היכא 
דקאמר עלי אמרינן היינו נדר 
וחייב באחריותו ונדר הוא כי 

לכתחלה מצי אמר הכי אפילו 
כדר וקאסר חפצא עליה אבל 
שבועה לא מצי לאוקמי אלא 
כגון דאמר שבועה שלא אהנה 
וכהאי גוונא לא חייל עליה דלא 
מצי למיסר נפשיה עליה דמצוה 
כי קאמר שלא אהנה דאוסר 
עצמו במצוה שהוא משועבד לו 
וכה''ג מיירי חומר בנדרים 
מבשבועות דבנדרים אומר קונם 

בשבועה שלא הנאת סוכה עלי ו
   אהנה:

. דקאמר וכי מצות ליהנות ניתנו
הנאת סוכה עלי הא לא ליהנות 
ניתנו ולא מצי למיסר נפשיה 
בהנאתה דהא לא חשיבה הנאה 

   מצוה דלא ניתנו בשביל הנאה:
אלא אמר רבא וכו' ישיבת 

. כדאמרן דבישיבת סוכה עלי
   סוכה עלי קאסר חפצא עליה:

. קאסר ובשבועה שלא אשב
חפצא והא לא מצי  נפשיה מן

למיעבד דמשועבד הוא למצוה 
   ולהכי לא חיילא עליה שבועה:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .10
ֲהָנא ַרב[ ל ַרב ָאַמר: ַמְתֵני ּכָ יּדֵ    .ַרב ָאַמר ּגִ
ל ַרב ָאַמר ַמְתֵני: ַטְביּוֵמי ַרבוְ  יּדֵ מּוֵאל ָאַמר ּגִ   : ׁשְ

ִין ֵא  ִמּנַ ִעין יןׁשֶ ּבָ ְצֹות? ַעל ַלֲעבֹור ִנׁשְ    ַהּמִ
ְלמּוד ָברוֹ  ַיֵחל לֹא": לֹוַמר ּתַ   . )ג, ל במדבר( "ּדְ
ָברֹו"   , ַיֵחל לֹא - "ּדְ

ַמִים]. ְלֶחְפֵצי הּוא ֵמיֵחל ֲאָבל   ׁשָ
  
ֵאין"וְ  ִעין ׁשֶ ּבָ ְצֹות ַעל ַלֲעבֹור ִנׁשְ    ?!ֵליּה  ָנְפָקא ֵמָהָכא -  "ַהּמִ

  , יּה לֵ  ָנְפָקא ֵמָהָתם
ַתְנָיא    :ּדְ

ע ָיכֹול" ּבַ ל ִנׁשְ ְצָוה ֶאת ְלַבטֵּ ל ְולֹא ַהּמִ יטֵּ יב ְיֵהא ָיכֹול, ּבִ   ?ַחּיָ
ְלמּוד   יז,א 1"ְלֵהיִטיב אוֹ  ְלָהַרע" :לֹוַמר תַּ

  , )ד, ה ויקרא( 
  , ְרׁשּות - ֲהָטָבה ַמה
  . ְרׁשּות - ֲהָרָעה ַאף

ע ָיָצא ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ְצָוה ֶאת ְלַבטֵּ ל לֹאוְ  ַהמִּ יטֵּ ֵאין ּבִ ָידוֹ  ָהְרׁשּות ׁשֶ   ! "ּבְ
  

ן ְלִמיְפְטֵריּה  - ְקָרא ַחד ְרּבַ בּוָעה ִמּקָ   , ׁשְ
בּוָעהּדִ  ָלאו ִמן ְלִמיְפְטֵריּה  - ְוַחד   .ׁשְ

  
  

                                                             
1
  ְלֵהיִטיבְלֵהיִטיבְלֵהיִטיבְלֵהיִטיב    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ְלָהַרעְלָהַרעְלָהַרעְלָהַרע בשפתים לבטא תשבע כי נפש או  

  רש"י
  . קרבן שבועה:יכול יהא חייב

תלמוד לומר להרע או להיטיב 
. דאי בעי אכיל מה הטבה רשות

ואי בעי לא אכיל חייב בקרבן 
על השבועה אף הרעה דמחייב 
עלה קרבן הרעה דרשות ולא 
 נשבע לבטל את המצוה דהיא
שבועה דהרעה לאו הרשות 

   בידו:
. קא אתי למיפטריה חד קרא

מקרבן שבועה דהאי קרא 
דלהרע או להיטיב בקרבן מיירי 
ואידך לא יחל דברו דבלאו 
מיירי אתי למיפטריה מן לאו 

 דשבועה:
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        אאאא    יח,יח,יח,יח,    ––––    יז, איז, איז, איז, א .11
ָנה             ִמׁשְ

תֹוךְ  ֶנֶדר ֵיׁש    . ֶנֶדר ּבְ
בּוָעה ְוֵאין תֹוךְ  ׁשְ בּוָעה ּבְ   . ׁשְ

יַצד   ? ּכֵ
יב - ְוָאַכל", אֹוַכל ִאם ָנִזיר ֲהֵריִני, אֹוַכל ִאם ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמר ל ַעל ַחּיָ   . ְוַאַחת ַאַחת ּכָ

בּוָעה" ּלא ׁשְ בּוָעה, אֹוַכל ׁשֶ ּלא ׁשְ יב ֵאינוֹ  -  ְוָאַכל ,"אֹוַכל ׁשֶ א ַחּיָ   . ַאַחת ֶאּלָ
  

ָמָרא             ּגְ

  : הּוָנא ַרב ָאַמר
נוּ  לֹא א ׁשָ    ,"ְלָמָחר ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ירָנזִ  ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ֶאלָּ

ִמיּגוֹ  ָקא ּדְ   . ְנִזירּות ַעל ְנִזירּות ָחְייָלא ְיֵתיָרא יֹוָמא ִמיּתֹוַסף ּדְ
  . ְנִזירּות ַעל ְנִזירּות ָחָלה ֵאין - " ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמר ֲאָבל

  
מּוֵאלוּ    : ָאַמר ׁשְ

  . ֲעֵליּה  ְנִזירּות ָחָלה - " ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :רָאַמ  ֲאִפיּלוּ 
  

ָתָנא, הּוָנא ּוְלַרב בּוָעה ֵאין" :ַאּדְ תֹוךְ  ׁשְ בּוָעה ּבְ   , "ׁשְ
תֹוךְ  ֶנֶדר ֵיׁש : ִליְתֵני תֹוךְ  ֶנֶדר ְוֵאין, ֶנֶדר ּבְ   , ֶנֶדר ּבְ

תֹוךְ  ֶנֶדר ֵיׁש  - " ְלָמָחר ירָנזִ  ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני"   , ֶנֶדר ּבְ
תֹוךְ  ֶנֶדר ֵאין^ - " ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני"   יז,ב   ! ֶנֶדר ּבְ

  
ָיא   . ַקׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

תֹוךְ  ֶנֶדר ֵיׁש "    ,ֶנֶדר ּבְ
בּוָעה ְוֵאין תֹוךְ  ׁשְ בּוָעה ּבְ   . "ׁשְ
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ

ְכָווָתּה  - " ְלָמָחר ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ִאיֵליָמא י ּדִ ּבֵ בּוָעה ּגַ   ,ׁשְ
ּלא" ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ בּוָעה" :ְוָאַמר ְוָחַזר" ּתְ ּלא ׁשְ   ", ֲעָנִבים אֹוַכל ׁשֶ

אי בּוָעה ָחָלה לֹא ַאּמַ בּוָעה ַעל ׁשְ   ? ׁשְ
  

א ֵמי ֵהיִכי ֶאלָּ בּוָעה ָחָלה לֹאּדְ  ּדָ בּוָעה לַע  ׁשְ    ?ׁשְ
גֹון בּוָעה" :ָאַמרּדְ  ּכְ ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ בּוָעה" :ְוָאַמר ְוָחַזר ",ּתְ ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ    ,"ּתְ

ְכָווָתּה  י ּדִ ֵמי ֵהיִכי ְנִזירּות ַגּבֵ    ?ּדָ
  . "ֶנֶדר תֹוךְ ּבְ  ֶנֶדר ֵיׁש " :ְוָקָתֵני" ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ 

ָיא    !הּוָנא ְלַרב ַקׁשְ
  

  : הּוָנא ַרב ךְ לָ  ָאַמר
  ", ְלָמָחר ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ַמְתִניִתין
ְכָווָתּה  י ּדִ בּוָעה ַגּבֵ ּלא" :ָאַמרּדְ  ,ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ    ,"ּתְ

בּוָעה" :ְוָאַמר ְוָחַזר ּלא ׁשְ ֵא  אֹוַכל ׁשֶ   ", ַוֲעָנִבים ִניםּתְ
   .ָחְייָלא לֹאּדְ 
  

ה ְוָהָאַמר   : ַרּבָ
בּוָעה" ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ בּוָעה" :ְוָאַמר ְוָחַזר" ּתְ ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ    ,"ַוֲעָנִבים ּתְ

ֵאִנים ְוָאַכל ן ְוִהְפִריׁש , ּתְ   , ָקְרּבָ
יעּור ֲחִצי ֲעָנִבים ְלהוּ  ָהְוָיא -  ֲעָנִבים ְוָאַכל ְוָחַזר   , ׁשִ
ן ְמִביִאים ְוֵאין יעּור ֲחִצי ַעל ָקְרּבָ   . ׁשִ

בּוָעה" :ָאַמרּדְ  ֵהיָכא :ַאְלָמא ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ    ,"ּתְ
בּוָעה" :ְוָאַמר ְוָחַזר     ּלא ׁשְ ֵאִנים אֹוַכל ׁשֶ   ", ַוֲעָנִבים ּתְ

בּוָעה ָחלּדְ  ִמיּגוֹ  ֵא  ַעל ַנִמי ָחְייָלא ,ֲעָנִבים ַעל ׁשְ   ! ִניםּתְ
  

ה ֵליּה  ְסִביָרא ָלא הּוָנא ַרב ַרּבָ    .ּכְ
  

  רש"י
  מתני' 

. דנדר חל אחר יש גדר בתוך נדר
   נדר:

. כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל
על כל פעם  וחזר ואמר כו' חייב

   ופעם נזירות אחת:
. ואם אין שבועה בתוך שבועה

   אמר שבועה שלא אוכל כו':
. אינו חייב אלא על אכילה אחת

   קרבן שבועה אחת:
  

  גמ' 
   . דיש נדר בתוך נדר:לא שנו

. דמיגו דאיתוסף אלא דאמר כו'
יומא יתירא בנזירות ראשונה 
דכי אמר הריני נזיר היום קבל 

ם וכי הדר עליו נזירות שלשי
ואמר הריני נזיר למחר משמע 
הריני נזיר שלשים יום ואחד 
ואין נזירות ליום אחד הלכך חל 
נזירות על נזירות והוי נזיר 

   שלשים אחרים:
   . אם אמר וכו':אבל

. דקאמר דכי אמר ולרב הונא
הריני נזיר היום לא חיילי עליה 
שתי נזירות אם כן ליפלוג 
 בדידה בנדרים וניתני נמי יש

  נדר בתוך נדר:
ואין נדר בתוך נדר כיצד הריני 
נזיר היום הריני נזיר למחר יש 
נדר בתוך נדר וכו': דכוותה גבי 

. דאמר בדיבור שני מה שבועה
שלא אנר בדבור ראשון מי 
איכא למ''ד שלא תחול שבועה 
על שבועה כהאי גוונא אלא 
היכי דמי וכו': אמר לך רב הונא 

יר מתני' כגון דאמר הריני נז
היום הריני נזיר למחר. דאמינא 
אנא והיינו יש נדר בתוך נדר 
ודכוותה איירי בשבועה כגון 
דאמר שבועה וכו' וקסבר רב 
הונא דכהאי גוונא לא חיילא 
שבועה על שבועה הא דאמר 
בשבועה שניה תאנים שמושבע 
מהן ומ''מ דומיא דנדר הוא 

ומי לא  שהוסיף בשניה ענבים:
. חיילא שבועה על שבועה

   בכה''ג:
. אכל תאנים והאמר רבה וכו'

והפריש קרבן על שבועה 
   ראשונה שעבר ואכל תאנים:

 . ולא תאנים:וחזר ואכל ענבים
. שאכל חצי הויא להו ענבים

שיעור על שבועה שניה לפי 
שהוא נשבע בשבוע' שניה על 
תאנים וענבים ועכשיו שלא אכל 
אלא ענבים לא ביטל אלא חצי 

שבועה ואין שיעור והיינו חצי 
   מביא קרבן על חצי שיעור:

. טעמא משום דלא אכל אלמא
אלא חצי שיעור משום הכי 
פטור מקרבן הא אי אכל תאנים 
וענבים דאכל כוליה שיעור 
דשבועה חייב קרבן דמיגו דחלה 
שבועה על ענבים דהוי חידוש 
שלא נשבע עליהן עדיין חיילא 
נמי אתאנים אע''פ שכבר 

   הונא:מושבע מהן וקשה לרב 
. לרב הונא הא לא סבירא ליה

דרבה וליכא למירמא ליה 
   מיניה:
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  : ֵמיִתיֵבי
ַזר ִמי" ּנָ י ׁשֶ תֵּ   , ְנִזירּות ׁשְ

ן ְוִהְפִריׁש  ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ָמָנה   , ָקְרּבָ
ַאל   , ָעֶליָה  ְוִנׁשְ
ה לוֹ  ָעְלָתה ִנּיָ ִראׁשֹוָנה ׁשְ   . "ּבָ

ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ
אי -" ְלָמָחר ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום רָנִזי ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ,ִאיֵליָמא ה לוֹ  ָעְלָתה ַאּמַ ִנּיָ ִראׁשֹוָנה ׁשְ   ? ּבָ

א ָהא            !ְיֵתיָרא יֹוָמא ִאיּכָ
א יָטא ,ֶאלָּ ׁשִ     ."ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ּפְ

אוּ    יח,א יּוְבּתָ   ! הּוָנא ַרבּדְ  ּתְ
  

  , לֹא
  ", ְלָמָחר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" ,םְלעֹולָ 
   ?"לוֹ  ָעְלָתה" ּוַמאי
  . ְיֵתיָרא יֹוָמא ֵמַההּוא ְלַבר

  
   ,ַנִמי ִאי

גֹון ל ּכְ יּבֵ ּקִ י ׁשֶ ּתֵ ַבת ְנִזירּות ׁשְ   . ַאַחת ּבְ
  

   :ַהְמנּוָנא ַרב ְמִתיב

יר ָנִזיר"" 1"ְלַהּזִ
אן -  )ב, ו במדבר(  ִזירּות ִמּכָ ַהּנְ ִזירּות ַעל ָחל ׁשֶ   . ַהּנְ

כֹול ּיָ ין ַוֲהלֹא: ׁשֶ    !הּוא ּדִ
בּוָעה ּוַמה ְ בּוָעה ֵאין ֲחמּוָרה ׁשּ בּוָעה ַעל ָחָלה ׁשְ   , ׁשְ

ה ְנִזירּות ל לֹא ַקּלָ ן ּכָ ּכֵ    ?ׁשֶ
ְלמּוד יר ָנִזיר": לֹוַמר תַּ   , "ְלַהּזִ

אן ִזירּות ִמּכָ ַהּנְ ִזירּות ַעל ָחָלה ׁשֶ   . "ַהּנְ
ֵמ  ֵהיִכי   ? יּדָ

ֲעָיא ְקָרא ָהא ,"ְלָמָחר ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ,ִאיֵליָמא   ?! ּבָ
א    ,"ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני, ַהּיֹום ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ,ָלאו ֶאלָּ

  ! "ְנִזירּות ַעל ָחל ְנִזירּות" :ְוָקָתֵני
  

ַמאי ָהָכא, לֹא    :ָעְסִקיַנן ּבְ
גוֹ  ל ןּכְ יּבֵ ּקִ י ָעָליו ׁשֶ ּתֵ ַבת ְנִזירּות ׁשְ    .ַאַחת ּבְ

  
  
  

בּוָעהּדִ  חּוְמָרא ּוַמאי ֶדר ׁשְ   ? ִמּנֶ
ּום :ִאיֵליָמא ָחְייָלא ִמׁשּ ָבר ַעל ֲאִפיּלוּ  ּדְ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ן ,ָחמּור ַנִמי ֶנֶדר -  ַמּמָ ּכֵ ְצָוה ַעל ָחל ׁשֶ ְרׁשּות ַהּמִ    !ּכִ

  
א ּום ,ֶאלָּ כְ  ִמׁשּ ּה  ִתיבּדִ בּוָעה ּבָ ׁשְ ה לֹא": ּבִ 2"ְיַנּקֶ

  .)ז, כ שמות( 
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ר ֶאל   ּבֵ ֵני-ּדַ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאלֵ  ּבְ יר לַ -ִאיׁש אוֹ  ֶהםִיׂשְ י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ   ה'ִאׁשּ
2
א ֶאת   ָ ם -לֹא ִתׂשּ ְוא-לֹ -ֱא  'הׁשֵ ָ ר ֶהיָך ַלׁשּ ה ה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ א ֶאת-כִּ ָ ְוא-ִיׂשּ ָ מֹו ַלׁשּ   .ׁשְ

  רש"י
. וקודם שהפרישו והפריש קרבן

נשאל על נזירות ראשונה שכבר 
נדר ואמרו ליה שבטעות נדר 
ושלא לצורך היה נדר אותם 

   שלשים:
. אותה נזירות שכבר עלתה לו

נדר בשניה שעדיין חייב ומקריב 
ביום  הקרבן על נזירות השניה
   שהשלים נזירות ראשונה:

. דהריני הא איכא יומא יתירא
נזיר למחר דקאמר אותו יום 
דנזירות שניה אינו חל אלא 
לאחר שלשים דהיינו לאחר 
נזירות ראשונה ואמאי עלתה לו 
שניה בראשונה ויהא נפטר 
מנזירות שניה קודם שיבא יום 
שלשים ואחד והא נדר להיות 

נו נזיר ביום שלשים וא' דהיי
  למחר אלא כגון וכו': 
. דמדקתני ותיובתא דרב הונא

עלתה לו שניה בראשונה מכלל 
   דנזירות שניה נמי חיילא עליה:

לא לעולם דאמר וכו' ומאי 
. עלתה לו לבר מההוא יומא

למשלים אותו ושוב מקריב 
קרבנו ונמצא נזיר אותו יום 
שנדר עם ימי נזירות של שלשים 

   יום:
זירות שניה . להכי חייב נאי נמי

כגון שקיבל עליו שתי נזירות 
בבת אחת דאמר הרי עלי שתי 
נזירות להכי חייב שתים אי לאו 
שנשאל אבל אי אמר הריני נזיר 
היום הריני נזיר היום אין 

   נזירות חל על נזירות:
. שלא תהא והלא דין הוא

נזירות חל על נזירות ולא שאר 
   נדרים נדר על נדר:

ש . מפרומה שבועה חמורה
לקמן אפ''ה אין שבועה חלה על 

   שבועה:
. פשיטא ודאי דהא הא קרא בעי

   איכא חד יומא יתירא:
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בּוָעה" ּלא ׁשְ בּוָעה, אֹוַכל ׁשֶ ּלא ׁשְ יב ֵאינוֹ  -  ְוָאַכל", אֹוַכל ׁשֶ א ַחּיָ   . "ַאַחת ֶאּלָ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ַאל ִאם ה ,ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִנׁשְ ִנּיָ   . ָעָליו ָחָלה - ׁשְ

  
אי    ?ִמּמַ

  
ָלא א ֵאינוֹ  :ָתֵניָק  ִמּדְ   , ַאַחת ֶאּלָ
יב ֵאינוֹ " :ְוָקָתֵני א ַחּיָ   , "ַאַחת ֶאּלָ
ֵלית הּוא ַרְווָחא   . ָלּה  ּדְ

י יל ּכִ ּה  ַעל ִמיְתׁשִ   . ָחְייָלא ֲחֵביְרּתָ
  

ָנא ָ    :ַאֲחִריָנא ִליׁשּ
א הּוא ִחּיּוָבא ֵליּכָ   , ּדְ

בּוָעה ָהא א - ׁשְ   . ִאיּכָ
  ? ִהְלְכָתא ְלַמאי

  , ָרָבאְד כִ לְ 
ַאל: ָרָבא ָאַמרּדְ  ה לוֹ  ָעְלָתה -  ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִנׁשְ ִנּיָ יָה  ׁשְ ְחּתֶ   . ּתַ
  

יע ֵליָמא    :ֵליּה  ְמַסּיַ
ַדר ִמי" ּנָ י ׁשֶ תֵּ    ,ְנִזירּות ׁשְ

ן ְוִהְפִריׁש , ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ּוָמָנה ַאל ,ָקְרּבָ ה לוֹ  ָעְלָתה - ָעֶליָה  ְוִנׁשְ ִנּיָ ִראׁשֹוָנה ׁשְ   ?"ּבָ
  

גוֹ  ל ןּכְ יּבֵ ּקִ י ָעָליו ׁשֶ ּתֵ ַבת ְנִזירּות ׁשְ   .ַאַחת ּבְ
  

  רש"י
. שבא אם נשאל על הראשונה

לפני חכם ושאל על שבועה 
ראשונה והתיר: שניה חלה עליו 
שאם עובר חייב משום שבועה 

   שניה:
. דאילו מדלא קתני חייב אחת

קתני חייב אחת הוה משמע נמי 
כולן חייב אחת וכן אי שעל 

קתני אינה אלא אחת הוה 
משמע נמי שכולן שבועה אחת 
היא ואי בצרה לה אזיל ליה 
חיובא אלא מדקתני אינו חייב 
ש''מ דחיובא חדא מיהא איתיה 
דאי נשאל על הראשונה שניה 
חלה עליו דהא דלא חיילא כי 
לא מיתשיל אראשונה משום 
דלית רווחא דראשונה עומדת 

אבל כשנשאל על  דחייב עליה
   הראשונה חיילא השניה:

לישנא אחרינא חיובא הוא 
. על השניה במקום דליכא

   הראשונה:
. כלומר שם הא שבועה איכא

שבועה עליה לכי מיתשיל 
   אקמייתא:

. (אבל) כשנשאל על לכדרבא וכו'
  הראשונה חיילא השניה: 
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            יט, ביט, ביט, ביט, ב    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .13
ָנה   יח,ב             ִמׁשְ

  , ְלַהְחִמיר - ְנָדִרים ְסַתם
ם   . ְלָהֵקל - ּוֵפירּוׁשָ

  

יַצד   ? ּכֵ
ר ָעַלי ֲהֵרי" :ָאַמר ָבׂשָ    ,"ָמִליַח  ּכְ

ֵיין"              ."ֶנֶסךְ  ּכְ
ל ִאם ׁשֶ םיִ ַמ ׁשָ  ּבְ

  , רָאסוּ  -  ָנַדר 1
ל ִאם ׁשֶ ר - ָנַדר ָזָרה ֲעבֹוָדה ּבְ   . מּותָּ

  . ָאסּור -  ְסָתם ְוִאם
  
ֵחֶרם ָעַלי ֲהֵרי"    "ּכְ

ֵחֶרם ִאם ל ּכְ ַמִים ׁשֶ   , ָאסּור -  ׁשָ
ֵחֶרם ְוִאם ל ּכְ ר - ֲהִניםּכֹ ׁשֶ   . מּותָּ
  . ָאסּור -  ְסָתם ְוִאם

  
ר ָעַלי ֲהֵרי" ַמֲעׂשֵ    ."ּכְ

ר ִאם ַמֲעׂשַ ֵהָמה ּכְ   . ָאסּור - ַדרנָ  ּבְ
ל ְוִאם ר - ּגֹוֶרן ׁשֶ   . מּותָּ
  . ָאסּור -  ְסָתם ְוִאם

  
ְתרּוָמה ָעַלי ֲהֵרי"   ."ּכִ

ְתרּוַמת ִאם ה ּכִ ּכָ ׁשְ   . ָאסּור -ָנַדר ַהּלִ
ל ְוִאם ר - ּגֹוֶרן ׁשֶ   . מּותָּ
   ,ָאסּור – ְסָתם ְוִאם

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

יהּוָדה  - רּוָמהתְּ  ְסַתם ִליל, ֲאסּוָרה ּבִ ּגָ ֶרת ּבַ   , מּותֶּ
ֵאין            י ׁשֶ יִרין ָגִליל ַאְנׁשֵ רּוַמת ֶאת ַמּכִ ה תְּ ּכָ ׁשְ   .ַהּלִ

יהּוָדה -  ֲחָרִמים ְסַתם ִרין ּבִ ִליל, מּותָּ ּגָ   , ֲאסּוִרין ּבַ
ֵאין           י ׁשֶ יִרין ָגִליל ַאְנׁשֵ    .יםֲהנִ ַהּכֹ ֶחְרֵמי ֶאת ַמּכִ

  

ָמָרא             ּגְ

   :ְוָהְתַנן
  !(טהרות ד, יב) "ְלָהֵקל – ְנִזירּות ְסֵפק"
  

י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ
ָיא ָלא   : ַקׁשְ
י -  ָהא   , ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַנן -  ָהא   . ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יׁש " ְקּדִ יתוֹ  ַהּמַ יׁש  -  ּוְבֶהְמּתוֹ  ַחּיָ   . ַהּכֹוי ֶאת ִהְקּדִ
י   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יׁש  לֹא   . "ַהּכֹוי ֶאת ִהְקּדִ

ָאַמר ַמאן יל ָממֹונוֹ  :ּדְ יל ַנִמי ּגּוֵפיּה  -  ִלְסֵפיָקא ְמַעּיֵ   . ְמַעּיֵ
ָאַמר ּוַמאן   יט,א יל ָלא ָממֹונוֹ  :ּדְ ל^ ַנִמי ּגּוֵפיּה  -  ִלְסֵפיָקא ְמַעּיֵ ן ּכָ ּכֵ יל לֹאּדְ  ׁשֶ   . ִלְסֵפיָקא ְמַעּיֵ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ

ַמ  א איּבְ יכְּ  ?ְלָהֵקל ְנִזירּות ְסֵפקלִ  אֹוִקיְמּתָ    !ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
כֹורֹות ְסֵפק" :ֵסיָפא ֵאיָמא כֹוֵרי ֶאָחד, ּבְ כֹוֵרי ְוֶאָחד ָאָדם ּבְ   , ְבֵהָמה ּבְ

ין ין ְטֵמָאה ּבֵ    – ְטהֹוָרה ּבֵ

                                                             
1
ָלִמיםגירסת מסורת הש"ס ורוב הראשונים. גירסת הדפוס:    ָלִמיםׁשְ ָלִמיםׁשְ ָלִמיםׁשְ   ׁשְ

  רש"י
  מתני' 

   . דאינו יודע באיזה ענין נדר:סתם נדירים
. דאזלינן לחומרא ואמרינן על כל מירלהח

   דבר הנדור נדר:
. אבל אי מפרש ואמר דבדבר ופירושן

   איסור נדר:
   . דהכי הוא כדקאמר:להקל

כיצד האומר ככר זו עלי בבשר מליח אם 
. כי שיילינן ליה אמר על בשל שלמים נדר

של שלמים נדרתי על שם בשר שלמים 
שצריכין מלח דכתיב. וכל קרבן מנחתך 

מלח תמלח (ויקרא ב) ועל יין הנ תנסך ב
   על גבי המזבח לשמים:

. שהרי נדר בדבר הנדור: ואם על אסור
שם יין נסך של עבודת כוכבים וכבשר 
מליח דעבודת כוכבים מותר שהרי נדר 

   בדבר האסור:
. דאמר אין ידוע לי אם על שם ואם סתם

   שמים או על שם טומאה נדרתי:
זה אלא בדבר . דאמרינן לא נתכוון אסור

הנדור והיינו סתם להחמיר ופירושן להקל 
דאם פי' ואמר לשם עבודת כוכבים נדרנא 
מותר. ל''א סתם נדרים דאמר ככר זו עלי 
כבשר מליח וכיין נסך דלא הזכיר לא לשם 
שמים ולא לשם עבודת כוכבים להחמיר 
ופירושן דאם מפרש בשעה שנדר ואמר 
כבשר מליח של שלמים משלמים ודאי 

אמר שצריכות מלח יותר משאר קרבנות ק
שהרי נאכלין לשני ימים ולילה אחת וכיין 
נסך שעל המזבח דהיינו בדבר הנדור ואם 
כיין נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח 

   של עבודת כוכבים להקל:
. נדר כגון שהתפיס אם כחרם של שמים

במה שהקדיש לגבוה לקדשי בדק הבית 
כדכתיב הלכך אסור דלא ניתן לפדות 

   (ויקרא כז) כל חרם קדש קדשים הוא:
. שהתפיס כחרם של כחרם של בהניט

חרמי כהנים דכתיב כל חרם בישראל לך 
יהיה (במדבר יח) דהאי הוי ממון כהנים 
והוי מותר כחולין לכל דבריהן לאחר שבא 
ליד כהן ודין חרמים מפרש במסכת 

   תמורה (דף לב.):
. שמותר בהנאה אם כחרם של כהנים

   אחר שבא ליד כהנים:ל
. היינו דבר הנדור שאינו כמעשר בהמה

   אסור עד שיקרא עליו שם מעשר:
. מעשר דגן דבר האסור [ואם של גורן]

   שמעשר ותרומה בשבלין אסור:
. היינו דבר הנדור תרומת הלשכה

   מעיקרא דמפריש להו לשקלים:
שאין אנשי גליל מכירין בתרומת 

   רושלים:. [לפי שהיו] רחוקים מיהלשבה
. שאין אנשי גליל מכירין חרמי כהנים

שלא היו כהנים ביניהם וכשמחרימין אין 
   מחרימין אלא לשמים:

  
  גמ' 

. דאמרינן והתנן ספק נזירות להקל
במסכת נזיר (דף לב:) הריני נזיר אם זהו 
פלוני שבא נגדי נזיר והלך לו אותו שאין 
יודע אם נזיר אם לא אינו נזיר ונזירות 

נדרים והיכי קתני סתם נדרים היינו כ
   להחמיר:

. שהקדיש כל המקדיש חייתו ובהמתו
חיות ובהמות שיש לו ואם היה לו כוי 
ביניהן הקדיש נמי דכוי בכלל חיה 

   ובהמה:
. רבי אליעזר אומר לא הקדיש את הכוי

דלא מעייל איניש ממוניה לספיקא. דכוי 
דספק הוא אי מין בהמה אי מין חיה 

עייליה להקדיש בכלל  מאותה ספיקא לא
חיה ובהמה וכי היכי דסבירא ליה דלא 

כל שכן דסבירא  מעייל ממוניה לספיקא
ליה דלא מעייל גופיה לספיקא דהיכא 
דנדר ויש בנזירות ספק לא הוי נזיר 
 ולדידיה סבירא ליה דסתם נזירות להקל:

 . דספק נזירות להקל:אימא סיפא
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  . (טהרות ד, יב) "ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵבירוֹ  ַהּמֹוִציא
  

   :ֲעָלּה  ְוָתֵני
ה ֲאסּוִרים" ִגיּזָ   ! "ַוֲעבֹוָדה ּבְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
אי ית ָקא ַאּמַ ה ְמַדּמֵ ָ ָאה ְקדּוׁשּ ה ,ֵמֵאֶליָה  ַהּבָ ָ ָאה ִלְקדּוׁשּ יֵדי ַהּבָ    !?ָאָדם ּבִ

  
א ָיא ִאי ֶאלָּ ָיא ָהא, ַקׁשְ   : ַקׁשְ

ִקין ְסֵפק" ֵמא, ַמׁשְ    ,ָטֵמא – ִליטָּ
א   , ָטהֹור - ֲאֵחִרים ְלַטּמֵ

ְבֵרי י ּדִ   , ֵמִאיר ַרּבִ
י ָהָיה ְוֵכן ְדָבָריו אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ   . "ּכִ
ילְ  ֵליּה  ְסִביָרא ּוִמי ֵמא" ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   ? "ָטֵמא - ִליטָּ

   :ְוָהַתְנָיא
י"   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ִקין טּוְמָאה ֵאין ל ְלַמׁשְ ר ּכָ   . "ִעיּקָ
ַדע ֲהֵרי: ּתֵ ן יֹוֵסי ֵהִעיד ׁשֶ ָכן -  ַקְמָצא ֵאיל ַעל ְצֵריָדה ִאיׁש  ריֹוֶעזֶ  ּבֶ   , ּדָ
ִקין ְוַעל ית ַמׁשְ א ּבֵ ַחּיָ ָכן – ִמְטּבַ   !ּדָ

  

מּוֵאללִ  ָהִניָחא ָכן ָאַמרּדְ  ׁשְ א -  ּדָ ַטּמֵ   , ֲאֵחִרים ִמּלְ
ֶהן ֵיׁש  -  ַעְצָמן טּוְמַאת ֲאָבל   . ּבָ

יר ּפִ    .ׁשַ
א ָכן ָאַמרּדְ  ְלַרב ֶאלָּ ׁש  -  ּדָ   , ַמּמָ
  ?ְלֵמיַמר אִאיכָּ  ַמאי

  
א    ,ֶאלָּ

י -  ָהא   , ְיהּוָדה ַרּבִ
י - ְוָהא ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִרי ֵיׁש  ִאם ָנִזיר ֲהֵריִני"" ּכְ ה ּבַ   ", ּכֹור ֵמָאה ַהּזֶ

ְגַנב ּוְמָצאוֹ  ְוָהַלךְ  ּנִ ָאַבד אוֹ  ׁשֶ    – ׁשֶ
י יר ְיהּוָדה ַרּבִ   , ַמתִּ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ."אֹוֵסר ׁשִ
  

יּדְ  יְוָרֵמ  יַאּדְ  ְיהּוָדה ַרּבִ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י ָאַמר ִמי יל ָלא ְיהּוָדה ַרּבִ יּה  ִאיִניׁש  ְמַעּיֵ    ?!ִלְסֵפיָקא ַנְפׁשֵ

   :ּוְרִמיְנִהי
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

רּוָמה ְסַתם יהּוָדה תְּ   , ֲאסּוָרה - ּבִ
ִליל ֶרת - ּוַבּגָ   , מּותֶּ

ֵאין י ׁשֶ ִליל ַאְנׁשֵ רּוַמת ֶאת יִריןַמּכִ  ַהּגָ ה תְּ ּכָ ׁשְ   . "ַהּלִ
יִרין ֵאיןּדְ  ַטֲעָמא   ,  ַמּכִ

יִרין ָהא   יט,ב    !ֲאסּוִרין – ַמּכִ
  

  :ָרָבא ָאַמר
י ּבֵ ִרי ּגַ ל :ָקָסַבר, ּכְ ֵפיקוֹ  ּכָ ּסְ אי ָחמּור ׁשֶ ּדַ יל ָלא - ִמּוַ יּה  ְמַעּיֵ    ,ִלְסֵפיָקא ַנְפׁשֵ

י ִאיּלוּ ּדְ  ּבֵ אי ָנִזיר ּגַ ַח ְמגַ , ַוּדַ ן ּוֵמִביא ּלֵ   . ְוֶנֱאָכל, ָקְרּבָ
ַח  ָמֵצי ָלא - ְסֵפיקוֹ  ַעל   . ְמַגּלֵ

  
ר הּוָנא ַרב ֵליּה  ָאַמר   : ָרָבאלְ  ְיהּוָדה ּבַ
  !ַמאי – "עֹוָלם ְנִזיר ֲהֵריִני: "ָאַמר

  
  : ֵליּה  ָאַמר
אי ָחמּור ְסֵפיקוֹ  ַנִמי עֹוָלם ְנִזיר ּדַ   , ִמּוַ

  רש"י
מיכיה עליו . כהן דבעי לאפוקי המוציא מחבירו

להביא ראיה שהן בכורות שלא הפילה נפל קודם 
לכן ואי תפס להו כהן על הבעלים להביא ראיה 

. אע''פ ואסורים בגיזה ועבודה דלאו בכור הוא:
דלא היה ודאי אלמא ספק קדשים לחומרא 
ואסורין בגיזה ועבודה והיכי מצינן לאוקמה כרבי 
 אליעזר והאמר רבי אליעזר לא הקדיש את הכוי

   דספק קדשים לקולא:
. קדושת בכור הבאה מאליה אמאי קא מדמית

לקדושת כוי דע''י אדם קדושת בכור באה מאליה 
להכי מחמיר בגיזה ועבודה קדושת כוי דעל ידי 

   אדם לא הוי קדושה מספק:
   . דקתני סיפא דהא וספק נזירות להקל:הא קשיא

. לכל טומאת משקין קרי ספק משום ספק משקה
עיקר מן התורה לפי שלא מצינו טומאה דלית להו 

למשקין בפירוש מן התורה והאי דכתיב וכל משקה 
אשר ישתה בכל כלי יטמא (ויקרא יא) ההוא הכשר 

   הוא:
   . לקבל טומאה לעצמן ודאי טמאין:ליטמא טמא

. ואי ר''א היא הא אבל לטמא אחרים טהורין
דאוקמא. לרישא דספק נזירות כרבי אליעזר ומי 

ה דליטמא טמא והתניא רבי אליעזר סבירא לי
   אומר אין טומאה למשקין כל עיקר תדע כו':

. לא קשיא דרבי אליעזר אדר' הניחא לשמואל
אליעזר אלא ודאי לא מיתוקמא הך ברייתא דספק 
נזירות להקל כר''א: ע''א אלא אי קשיא דרבי 
אלעזר הא קשיא ספק משקין ליטמא טומאת 

   משקין עצמן כו':
. ניחא מואל אבל טומאת עצמן יש בהןהא ניחא לש

ליה נמי לרבי אלעזר דאמר כדבריו דר''מ דספק 
משקין ליטמא טמא והכא בספק נזירות אמאי 
מיקל משום דקסבר לאו מצוה היא לקבל נזירות 
ואיש כי יפליא דיעבד קאמר הלכך אית ליה ספק 

   נזירות להקל:
. דאין טומאה למשקין כל אלא לרב דאמר דכן ממש

ר אמאי קאמר רבי אלעזר הכא ספק משקין עיק
   ליטמא טמא והכא סבירא ליה ספק נזירות להקל:

   . ברייתא דספק נזירות:אלא הא רבי יהודה
. מתניתין דקתני סתם נדרים והא רבי שמעון

   להחמיר:
. ואין יודע אם היה שם ומצאו שנגנב או שאבד

   מאה כור אי לא:
. ה לספיקאאמר רבי יהודה לא מעייל איניש נפשי

כגון הכא דכשנדר לא על דעתא דהכי נדר שאם נגנב 
הכרי דהוי ספק אם היה שם מאה כור שיהא נזיר 

  באותה ספיקא: 
. ואע''ג דבסתם נדר וספק אי הא מכירין אסורין

בתרומת הלשכה אי בתרומת הגורן דמעייל איניש 
נפשיה לספיקא דאמרינן על דעת תרומת הלשכה 

   נדר:
   . להכי מתיר ר' יהודה:ריכגבי 

. וכיון דספיקו חמור קסבר לא מעייל איניש וכו'
מודאי ודאי לא מעייל נפשיה באותה ספיקא 
לחומרא אלא על דעת כן ודאי נדר שאם הכרי בעין 
דמשכח ליה אם יש שם מאה כור דליהוי נזיר 
כדיניה אבל לא משכח ליה בעין דליהוי נזיר 

ספיקא הוי מספיקא לחומרא לא דגבי נזיר מ
   חומרא יותר מודאי:

. איכא הא קולא דלסוף דאילו [גבי] נזיר ודאי
נזירותו מגלח ומביא קרבנו ונאכל ואילו ספק 
נזירות דנגנב הכרי לא מצי מגלח לפי שאינו מגלח 
אלא על קרבן והא לא מצי לאיתויי קרבן דדלמא 
לא נזיר הוא וקא מייתי חולין לעזרה הלכך לא 

י ספיקא אבל גבי תרומה אמרינן מעייל נפשיה בהא
מעייל נפשיה לספיקא דאפי' אמרינן תרומת 
הלשכה מספיקא לא הוי טפי חמורה [ספק יותר] 
מודאי (יותר) אם אמ (. בפירוש הרי עלי כתרומת 

  הלשכה: 
. אש יש בכרי הזה ק' זיר עולםנאמר האי הריני 

כור דהכא ליכא למימר ספיקו חמור מודאי דאפילו 
הכרי ויש בו ק' כור לא יתגלח לעולם  בודאי דמדד

  מאי איכא למימר אמאי לא מעייל נפשיה לספיקא: 
אפילו היכא דאמר הריני נזיר  [נזיר עולם נמי].

עולם הוי נמי ספיקו חמור מודאי דאילו נזיר עולם 
ודאי הכביד עליו שערו מיקל בתער ומביא ג' 
בהמות חטאת ועולה ושלמים כדין נזיר ואילו ספק 

עולם לא מצי לאיתויי קרבן דשמא לאו נזיר  נזיר
  הוא: 

  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

54

אי ִאיּלוּ ּדְ  יד - ַוּדַ ָערוֹ  ִהְכּבִ ַתַער ֵמיֵקל ׂשְ לֹוׁש  ּוֵמִביא, ּבְ ֵהמֹות ׁשָ   . ּבְ
  . לֹא - ְסֵפיקוֹ  ְוִאיּלוּ 

  
ְמׁשֹון ְנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמר    !ַמאי – "ׁשִ

  
  : ֵליּה  ָאַמר
ְמׁשֹון ְנִזיר ְנָיא ָלא ׁשִ    .תַּ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

א ַרב ְוָהָאַמר ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ
ְנָיא    :ּתַ

ְמׁשוֹ  ְנִזיר"   ! "ןׁשִ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ְנָיא ִאי ְנָיא – ּתַ    .ּתַ
  

י ַרב     : ָאַמר ַאׁשִ
י ַהִהיא ּום ְיהּוָדה ַרּבִ י ִמׁשּ   . ִהיא ַטְרפֹון ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ּום ְיהּוָדה ַרּבִ י ִמׁשּ   : אֹוֵמר ַטְרפֹון ַרּבִ
  , ָנִזיר ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין
ּלא ְלִפי ָנה ׁשֶ א ְנִזירּות ִניתְּ   . "ְפָלָאהְלַה  ֶאּלָ

  
   ,ָהִכי ִאי

ְגַנב" ִאיְרָיא ַמאי ּנִ ָאַבד אוֹ  ׁשֶ   ? "ׁשֶ
  

א יּדְ  חוֹ ּכֹ  ְלהֹוִדיֲעךָ , ֶאלָּ ְמעֹון ַרּבִ   , ׁשִ
ַאף ב ַעל ּדְ ָאַבד אוֹ  ִנְגַנבּדְ  ּגַ יל :ָקָסַבר, ׁשֶ יּה  ִאיִניׁש  ְמַעּיֵ    .ִלְסֵפיָקא ַנְפׁשֵ

  
  
  
  
  

  רש"י
. דלא זיר שמשוןנאמר הריני 

מגלח לעולם כלל מאי איכא 
למימר אמאי קאמר רבי יהודה 
מותר הא ליכא למימר דספיקו 

  חמור מודאו: 
. לא אשכחן אמר ליה לא תניא

שום ברייתא דקתני הריני נזיר 
שמשון דליתיה כלל וכי אמר 

דליחול עליה  הריני נזיר שמשון
נזירות כלל משום דשמשון לא 
יצא נזירות מפיו דהא היה 
מטמא למתים כי הוה קטיל 
להו הלכך לספיקא לא עייל 

  נפשיה: 
. שאומר והתניא נזיר שמשון

הריני נזיר שמשון הרי הוא נזיר 
שמשון ואינו מיקל בתער 

  ומטמא למתים כשמשון: 
. אי משכחת אי תניא תניא

לתרוצי  ברייתא תניא דאיכא
הכי משום הכי מתיר ר' יהודה 
דלא מעייל איניש נפשיה 
לספיקא וליכא למירמא דרבי 

  יהודה: 
. ברייתא רב אשי אמר ההיא

דכרי דמתיר רבי. הודה בספק 
נזירות ר' יהודה משום ר' טרפון 

  היא: 
. שנים שהיו אין אחד מהם נזיר

עומדים ואמר אחד הריני נזיר 
ו אם זה איש פלוני שבא כנגדנ

ואידך אמר הריני נזיר אם אינו 
  הוא: 

. הואיל אין אחד מהם נזיר
ובשעת הנדר לא היה ברור 

  לאחד מהן: 
שלא ניתנה גזירות אלא 

. דבעינן בשעת שנדר להפלאה
  שיהא יודע אי הוי נזיר: 

. דמשום הכי מתיר דלא אי הכי
ניתנה אלא להפלאה: מאי 
איריא נגנב. אפילו איתיה 

שעת הנדר בעיניה נמי כיון דב
לא הוה בריר ליה דלא הוה ידע 
אי היה ביה מאה כור אע''ג 

  דהוה אפשר למודדן: 
אלא להכי תניא נגנב או אבד 

. דאמר להודיעך כחו דר' שמעון
אע''ג דנגנב דלא אפשר למודדן 

 קאמר ר' שמעון: 



    """""ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין    ––––מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' 
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .14
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

רּוָמה ְסַתם יהּוָדה, תְּ ִליל, ֲאסּוָרה[ -  ּבִ ּגָ ֶרת ּבַ   , מּותֶּ
ֵאין י ׁשֶ יִרין ָגִליל ַאְנׁשֵ רּוַמת ֶאת ַמּכִ ה" תְּ ּכָ ׁשְ   ].ַהּלִ

  
יִרין' ָהא   , ֲאסּוִרין -  'ַמּכִ

  . ְלחּוְמָרא ְסֵפיָקא :ַאְלָמא
  

   :ֵסיָפא ֵאיָמא
יהּוָדה ֲחָרִמים ְסַתם" ִרין ּבִ ִליל, מּותָּ   , סּוִריןֲא  ּוַבּגָ

ֵאין י ׁשֶ ִליל ַאְנׁשֵ יִרין ַהּגָ   ,"ֲהִניםַהּכֹ ֶחְרֵמי ֶאת ַמּכִ
יִרין' ָהא ִרין -  'ַמּכִ   . מּוּתָ

א ְסֵפיָקא :ַאְלָמא   ! ְלקּוּלָ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
י ֵסיָפא יּבְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ   . ִהיא ָצדֹוק ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
רּוָמ  ְסַתם יהּוָדה התְּ   , ֲאסּוָרה - ּבִ

י יּבְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ָצדֹוק ַרּבִ
ִליל, ֲחָרִמים ְסַתם ּגָ   . "ֲאסּוִרין – ּבַ

  
  

  רש"י
. אסורים. אע''ג הא מכירין

דמספקא לן אי מתרומת 
הלשכה קאמר אי מתרומת 

  : הגורן
. להכי אלמא ספיקא לחומרא

פריך מסיפא [ואע''ג] דמרישא 
[נמי] איכא למיפרך דקתני ר' 
יהודה אומר סתם תרומה 
ביהודה אסורה אלמא ספיקא 
לחומרא אלא קמ''ל דבין רישא 
ובין סיפא קשיא לאידך רישא 
וסיפא להכי פריך דסיפא 

  לסיפא: 
ר' אלעזר ברבי צדוק אומר 
סתם חרמים בגליל אסורים 
לפי שאין מכירין אלא חרמי 

. הא אם היו מכירין שמים
חרמי כהנים נמי סתמן מותר 
דספיקא לקולא ורישא ר' 

  יהודה וסיפא ר' אלעזר:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .15
ָנה   כ,א             ִמׁשְ

   :ָנַדר
ֵחֶרם   , ּבְ
י לֹא: ְוָאַמר א, ָנַדְרתִּ ֶחְרמוֹ  ֶאּלָ ל ּבְ   . ָים ׁשֶ

  

ן ָקְרּבָ    ,ּבְ
י לֹא: ְוָאַמר א ָנַדְרתִּ נֹותּבְ  ֶאּלָ ל ָקְרּבָ   . ְמָלִכים ׁשֶ

  

ן ַעְצִמי ֲהֵרי"    ,"ָקְרּבָ
י לֹא: ְוָאַמר א ָנַדְרתִּ ֶעֶצם ֶאּלָ י ּבְ ְחתִּ ִהּנַ   . ּבוֹ  נֹוֵדר ִלְהיֹות ִלי ׁשֶ

  

י קֹוָנם" תִּ    ,"ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ
י לֹא :ְוָאַמר א ָנַדְרתִּ י ֶאּלָ תִּ ִאׁשְ י ָהִראׁשֹוָנה ּבְ תִּ יַרׁשְ ּגֵ   , ׁשֶ

  

ןכּ  ַעל ָאִלין ֵאין ּוּלָ   . ָלֶהם ִנׁשְ
ֲאלוּ  ְוִאם ין -  ִנׁשְ   ,ֲעֵליֶהן ּוַמְחִמיִרין אֹוָתן עֹוְנׁשִ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַתח ָלֶהן ּפֹוְתִחין קֹום ּפֶ   , ַאֵחר ִמּמָ
ִדין    ,אֹוָתן ּוְמַלּמְ

ֵדי ּלא ּכְ ְנָדִרים אׁש רֹ ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ    .ּבִ
  

ָמָרא             ּגְ

ָיא ּגּוָפא ָהא    :ַקׁשְ
ָאִלין ֵאין: ָאַמְרּתָ  ֵני ַוֲהַדר, ָלֶהן ִנׁשְ ֲאלוּ  ִאם": ּתָ ין ִנׁשְ   !"ֲעֵליֶהן ּוַמְחִמיִרין אֹוָתן עֹוְנׁשִ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
   :ָקָתֵני ָהִכי

ן ֵאָלה ְצִריִכין ֵאין ְוכּוּלָ   , ׁשְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ַתלְ  :ֲאמּוִרים ּדְ   , ָחָכם ִמידּבְ
ַעם ֲאָבל א ָהָאֶרץ ּבְ ּבָ ֵאל ׁשֶ ָ ין ִליׁשּ   . ָעָליו ּוַמְחִמיִרין אֹותוֹ  עֹוְנׁשִ

  
ָלָמא ׁשְ ָלא -  "ַמְחִמיִרין" :ּבִ ְתִחיַנן ּדְ   . ֲחָרָטה ֵליּה  ּפָ

א ין" ֶאלָּ ֵמי ֵהיִכי - "עֹוְנׁשִ   ? ּדָ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ַזר ִמי" ּנָ    ,לוֹ  ִנְזָקִקין יןֵא  - ְנִזירּותוֹ  ַעל ְוָעַבר ׁשֶ

ְנהֹוג ַעד ּיִ ִמים ִאיּסּור ּבוֹ  ׁשֶ ּיָ ַהג ּכַ ּנָ ֶהן ׁשֶ ר ּבָ    ,ֶהיתֵּ
ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י ָאַמר   : יֹוֵסי ַרּבִ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ְנִזירּות :ֲאמּוִרים ּדְ   . מּוֶעֶטת ּבִ

ְנִזירּות ה ּבִ ּיוֹ  -  ְמרּוּבָ ים ּדַ לֹׁשִ   . "יֹום ׁשְ
  

  : ֵסףיוֹ  ַרב ָאַמר
ַנן ְוָאְמִרי הֹוִאיל י -  "לוֹ  ִנְזָקִקים ֵאין" :ַרּבָ יָנא ּבֵ ִקי ּדִ ּקְ ִמְזּדַ יר ָעֵביד ָלא ּדְ ּפִ   . ׁשַ

  
ר ַאָחא ַרב   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ  ּבַ

יַנן ְמּתִ   . ֵליּה  ְמׁשַ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דאמר חפץ זה חרם נזיר בחרם
עלי ושוב אמר לא נדרתי אלא 
בחרמו של ים על שם הרשת 
שצדין בו את הדגים ולא בחרם 

   ממש:
. דורונות אלא בקרבנות מלכים

   שמקריבין לפני מלכים:
. וכן אם אמר הריני עצמי קרבן

דמשמע שהקדיש את עצמו 
ושוב אמר לא נדרתי אלא בעצם 
אחד שיש לי בתוך ביתי 
שהנחתיו להיות נודר בו ולא 

   בעצמי ממש:
. על כל אלו אין נשאלין להן

דאין צריך שאלה דודאי מות (. 
הואיל ואינהו אמרי דעל דעת כן 

  אמרו: 
  . אם באו לישאל: ואם נשאלו

וחכמים אומרים פותחין להן 
בחרטה ומוכיחין אותן פתח. 

  שלא ינהגו קלות ראש בנדריים: 
  

   גמ'
דאין פותחין  וכולן אין נשאלין.

להם פתח ואין מתירים להן 
דקנסינן להו משום דנדרא ממש 

  משמע: 
. . דמשמע ר תני אם נשאלווהד

  דנשאלין: 
ה. וכולן אין צריכין שאל

  דמותרין בלא שאלה: 
בתלמידי  דברים אמוריםמה ב

. דאקראי הוא דנדר כה''ג חכם
  ולא אתי למיסרך: 

 שבא לישאל ם הארץאכל ע
עונשים אותו ומחמירים עליו 

  כדי שלא יהא רגיל לנדור בו: 
. דכסבור ועבר על נזירותו

בטעות נדר ואחרי כן בא 
  לישאל: 

לפתוח לו  אין נזקקין לו.
  בחרטה: 

עליו . שקבל גזירות מועטת
נזירות ל' יום אבל אם קיבל 
נזירות מרובה ועבר ושתה ק' 
יום אין אומרים ינהג איסור ק' 
יום שנהג היתר אלא לעונש ל' 
יום כסתם נזירות הכי נמי 
עונשין אותו שינהג איסור בנדרו 
וכימים שעכב כל נדרו דכשאמר 
לא נדרתי אלא בחרמו של ים 
ונהג היתר בנדר עד לאחר זמן 

   לישאל: שעלה בדעתו
קודם  בי דינא דמזדקקי ליה.

שינהוג איסור בעצמו לא עביד 
  שפיר: 

. אם שסופך למעול בנדרים
  תרבה לנדור: 
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  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "

ַתח לוֹ  ּפֹוְתִחין קֹום[ ּפֶ   , ַאֵחר ִמּמָ
ִדין    ֹוָתן,א ּוְמַלּמְ

ֵדי ּלא ּכְ ְנָדִרים רֹאׁש  ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ   . ]ּבִ
  

ָנא   : ּתָ
ִהי ַאל ְלעֹוָלם" ְנָדִרים ָרִגיל תְּ ּסֹוְפךָ  -  ּבִ בּועֹות ִלְמעֹול ׁשֶ ׁשְ   . ּבִ

ִהי ְוַאל ּסֹוְפךָ  -  ָהָאֶרץ ַעם ֵאֶצל ָרִגיל תְּ   . ְטָבִלים ְלַהֲאִכיְלךָ  ׁשֶ
ִהי ַאל ּסֹוְפךָ  -  ָהָאֶרץ ַעם ןֵה ּכֹ ֵאֶצל ָרִגיל תְּ רּוָמה ְלַהֲאִכיְלךָ  ׁשֶ   . תְּ

ה ְוַאל ְרּבֶ יָחה תַּ ה ִעם ׂשִ ָ ּסֹוְפךָ  -  ָהִאׁשּ   . ִניאּוף ִליֵדי ָלבֹוא ׁשֶ
י יּבְ  ַאָחא ַרּבִ היֹ ַרּבִ ּיָ   : אֹוֵמר אׁשִ
ל ים ַהּצֹוֶפה ּכָ ָנׁשִ א סֹופוֹ  - ּבְ   . ֲעֵביָרה ִליֵדי ּבָ

ל ְוָכל ּכֵ ְסתַּ ֲע  ַהּמִ ל ֵקָבּה ּבַ ה ׁשֶ ָ ִנים לוֹ  ָהְוָיין - ִאׁשּ ֵאיָנן ּבָ ִנין ׁשֶ   . "ְמהּוּגָ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ּתוֹ ְב וּ  ה ִאׁשְ   . ִנּדָ
  

י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ
ָקָתֵני "ֲעֵקָבּה " ְמקֹום ּדְ ּנֹוֶפת ּבִ הּוא ,ַהּטִ ן ׁשֶ ֶנֶגד ְמכּוּוָ   . ֶהָעֵקב ּכְ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְהֶיה רַבֲעבוּ "" ֵניֶכם ַעל ִיְרָאתוֹ  ּתִ ה זוֹ  - )יז, כ שמות( "ּפְ   . ּבּוׁשָ

י" ד -  )יז, כ שמות( "ֶתֱחָטאוּ  ְלִבְלּתִ ה ְמַלּמֵ ַהּבּוׁשָ   . ֵחְטא ִיְרַאת ִליֵדי ְמִביָאה ׁשֶ
ן ָאָדם ָיֶפה ִסיָמן: ָאְמרוּ  ִמיּכָ הּוא ּבְ ן ׁשֶ ְייׁשָ   . ּבַ

  : אֹוְמִרים ֲאֵחִרים
ל יׁש ַהּמִ  ָאָדם ּכָ ּיֵ ְמֵהָרה לֹא - ְתּבַ   . חֹוֵטא הּוא ּבִ

ֵאין ּוִמי ת לוֹ  ׁשֶ ִנים ּבֹוׁשֶ ָידּוַע  -  ּפָ ּלא ּבְ   . "ִסיַני ַהר ַעל ֲאבֹוָתיו ָעְמדוּ  ׁשֶ
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .17
י ָאַמר" ן יֹוָחָנן ַרּבִ ַהַבאי ּבֶ   : ּדְ

ָעה ָבִרים ַאְרּבָ ֵרת ַמְלֲאֵכי ִלי ָסחוּ  ּדְ ָ   : ַהׁשּ
ִרין נֵ , ִחיּגְ ֵני ?ָהְוָיין ָמה יִמּפְ הֹוְפִכים ִמּפְ   . ׁשּוְלָחָנם ֶאת ׁשֶ

ִמים ֵני ,ִאיּלְ ֵני ?ָהְוָיין ָמה ִמּפְ ִקים ִמּפְ ְ ְמַנׁשּ   . ָמקֹום אֹותוֹ  ַעל ׁשֶ
ים ֵני ,ֵחְרׁשִ ֵני ?ָהְוָיין ָמה ִמּפְ ִרים ִמּפְ ַסּפְ ּמְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִמיׁש  ּבִ ׁשְ   . ּתַ

ֵני ,סּוִמין ִלים ֵניִמּפְ  ?ָהְוָיין ָמה ִמּפְ ּכְ ְסּתַ ּמִ אֹותוֹ  ׁשֶ   . ָמקֹום ּבְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲאלוּ "   כ,ב א ֶאת ׁשָ לֹום ִאיּמָ ֵני: ׁשָ ַנִיךְ ^ ָמה ִמּפְ יֹוֵתר ְיֵפיִפין ּבָ   ? ּבְ

ר ֵאינוֹ : ָלֶהן ָאְמָרה י ְמַסּפֵ ת לֹא ִעּמִ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ סֹוף ְולֹא ַהּלַ ְיָלה ּבְ    ,ַהּלַ
א       ֲחצֹות ֶאּלָ ְיָלהַה  ּבַ   , ּלַ

הּוא ר ּוְכׁשֶ ה ְמַסּפֵ ה ֶטַפח ְמַגּלֶ ִמי ָעָליו ְודֹוֶמה, ֶטַפח ּוְמַכסֶּ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ד ׁשֶ   . ׁשֵ
י ַעם ַמה: לוֹ  ְוָאַמְרתִּ   ? טַּ

ֵדי: ִלי ְוָאַמר ּלא ּכְ ן ׁשֶ ה ֵעיַני ֶאת ֶאתֵּ ָ ִאׁשּ   , ַאֶחֶרת ּבְ
ָניו ְוִנְמְצאוּ  ִאין ּבָ   ! "ַמְמֵזרּות ִליֵדי ּבָ

  
ָיא אלָ     :ַקׁשְ

י -  ָהא ִמיּלֵ ִמיׁש  ּבְ ׁשְ   , ּתַ
י -  ָהא ִמיּלֵ    .ַאֲחַרְנָייָתא ּבְ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְבֵרי זוֹ  ן יֹוָחָנן ּדִ ַהַבאי ּבֶ   , ּדְ
יֹוָחָנן ֲהָלָכה ֵאין: ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ֲאָבל ן ּכְ ַהַבאי ּבֶ   , ּדְ
א ל ֶאלָּ ָאָדם ַמה ּכָ ֶ ִא  ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ׁשּ ּתוֹ ּבְ ה ׁשְ   . עֹוׂשֶ
ל ר ָמׁשָ א ְלָבׂשָ ית ַהּבָ ח ִמּבֵ ּבָ ֶמַלח ְלָאְכלוֹ  ָרָצה, ַהּטַ ל, אֹוְכלוֹ  ָצִלי, אֹוְכלוֹ  ּבְ ָ לּוק, אֹוְכלוֹ  ְמבּוׁשּ   , אֹוְכלוֹ  ׁשָ

ג ְוֵכן א ּדָ ית ַהּבָ יד ִמּבֵ ּיָ   . ַהּצַ
  
  

   :ַאֵמיָמר ָאַמר
ֵרת ַמְלֲאֵכי" ַמאן ָ ַנן "?ַהׁשּ    ,ַרּבָ
ִאי יָמא ּדְ ֵרת ַמְלֲאֵכי :ּתֵ ָ ׁש  ַהׁשּ   , ַמּמָ

אי י ָאַמר ַאּמַ יֹוָחָנן ֲהָלָכה ֵאין יֹוָחָנן ַרּבִ ן ּכְ ַהַבאי ּבֶ ִקיֵאי ִאיְנהוּ  ָהא? ּדְ צּוַרת ּבְ ָלד ּבְ    !ְטֵפי ַהּוָ
  

אי ֵרת ַמְלֲאֵכי" ְלהוּ  ָקרוּ  ְוַאּמַ ָ   "? ַהׁשּ
  

יִני ְמַצּיְ ַמְלֲאֵכי ּדִ ֵרת ּכְ ָ   . ַהׁשּ
  
  

ֲאַתאי ַהִהיא יּה  ּדַ יּדְ  ְלַקּמֵ   , ַרּבִ
י: לוֹ  ָאְמָרה י, ַרּבִ   ! ַוֲהָפכוֹ , ׁשּוְלָחן לוֹ  ָעַרְכּתִ

י: ָלּה  ָאַמר ּתִ יָרֵתךְ  ּתֹוָרה, ּבִ ה ָמה ַוֲאִני, ִהּתִ   .ֵליךְ  ֶאֱעׂשֶ
  

ֲאַתאי ַהִהיא יּה  ּדַ   , ַרבּדְ  ְלַקּמֵ
י: לוֹ  ָאְמָרה י, ַרּבִ   ! ַוֲהָפכוֹ  ׁשּוְלָחן לוֹ  ָעַרְכּתִ

ָנא ַמאי: ָאַמר יָתא ִמן ׁשְ יּנִ   ? ּבִ
  
  
  , )לט, טו במדבר( "ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורוּ  ְולֹא""

אן י ָאַמר ִמּכָ  : ַרּבִ
ה ַאל תֶּ כֹוס ָאָדם ִיׁשְ ן ֶזה ּבְ כֹוס ֵעיָניו ְוִיתֵּ   ."ַאֵחר ּבְ

  
  : ָרִביָנא ָאַמר

א ִנְצְרָכא לֹא י ֲאִפיּלוּ ּדַ  ֶאּלָ ּתֵ יו ׁשְ   . ָנׁשָ

  רש"י
. פנים כנגד עורף שהופכין

שבאים על נשותיהן שלא 
  כדרכן: 

. היא למעלה שהופכים שולחנן
  והוא למטה: 

   . אינו משמש:אינו מספר
   . מבגדה:מגלה טפח

טפח מבגד וכן  . אותוומכסה
   עושה עד שיבא עליה:

. שבא ודומה כמי שכפאו שד
אליה בכח ודומה כמי ששד 
כפאו ואית דאמרי שמתכסה 

   כולו כאדם שמפחד מן השד:
 . שעטופים בציצית:דמצייני
. דג תורה אור שיכול ביניתא

   לאכלו כמו שירצה:

 



    """""ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין"ְוֵאּלּו מּוָּתִרין    ––––מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' מסכת נדרים פרק ב' 
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        בבבב, , , , ככככ .18
ם ּוָברֹוִתי" ִעים ְרִדיםַהּמֹ  ִמּכֶ י ְוַהּפֹוׁשְ 1"ּבִ

   .)לח, כ יחזקאל( 
  

י ָאַמר   : ֵלִוי ַרּבִ
ֵני ֵאּלוּ  ע ּבְ ׁשַ   : ִמּדֹות ּתֵ
ֵני   . ח"משגע ת"אסנ ּבְ
ֵני   , ֵאיָמה ּבְ
ֵני   , ֲאנּוָסה ּבְ
ֵני נּוָאה ּבְ   , ׂשְ
ֵני   , ִניּדּוי ּבְ
ֵני   , ְתמּוָרה ּבְ
ֵני   , ְמִריָבה ּבְ
ֵני ְכרּות ּבְ   , ׁשִ
ֵני ת ּבְ ב ְגרּוׁשַ   , ַהּלֵ
ֵני   , ִעְרּבּוְבָיא ּבְ
ֵני   . ֲחצּוָפה ּבְ

  
   !?ִאיִני

י ְוָהָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ י ָאַמר ַנְחָמִני ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
ל ּתוֹ  ָאָדם ּכָ ִאׁשְ ִנים לוֹ  ָהְוָיין - ּתֹוַבְעּתוֹ  ׁשֶ ֲאִפיּלוּ  ּבָ דֹורוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ינוּ  המׁשֶ  ׁשֶ מֹוָתם ָהיוּ  לֹא ַרּבֵ   . ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ים ָלֶכם ָהבוּ " :ׁשֶ 2""ִניםּוְנבֹ  ֲחָכִמים ֲאָנׁשִ
  , )יג, א דברים( 

ח" :ּוְכִתיב י ֶאת ָוֶאּקַ ְבֵטיֶכם ָראׁשֵ 3"ׁשִ
ִתיב ְוָלא, )טו, א דברים(    , 'ְנבֹוִנים' ּכְ

שָכר" :ִתיבּוכְ  ָ ֶרם רֲחמֹ  ִיׂשּ   , )יד, מט בראשית( "ּגָ
ֵני" :ִתיבּוכְ  שָכר ִמּבְ ָ ים ִביָנה יֹוְדֵעי ִיׂשּ   ! )לג, יב א הימים דברי( "ָלִעּתִ
  

ַהִהיא ָיא ּבְ ְמַרּצְ   . ַאְרצּוֵיי ּדִ
   

        הדרן עלך ואלו מותריןהדרן עלך ואלו מותריןהדרן עלך ואלו מותריןהדרן עלך ואלו מותרין
  
  

                                                             
1
ם ַהּמְֹרִדים ְוַה    י ֵמֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם אֹוִציא אֹוָתם ְוֶאלּוָברֹוִתי ִמּכֶ ִעים ּבִ ָרֵאל לֹא-ּפֹוׁשְ י ַאְדַמת ִיׂשְ ם ּכִ   'הֲאִני -ָיבֹוא ִויַדְעּתֶ

2
יכֶ    ָראׁשֵ יֵמם ּבְ ְבֵטיֶכם ַוֲאׂשִ ים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלׁשִ   םָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ

3
ים ָלַדַעת ַמה   שָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעּתִ ָ ֵני ִיׂשּ יֶהם ָמאַתִים ְוָכל- ּוִמּבְ ָרֵאל ָראׁשֵ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ יֶהם- ֲאֵחיֶהם ַעל-ּיַ   ּפִ

  רש"י
. סימן בני אסנ''ת משגע''ח

. שלבו על אחרת שנואה הוא:
שעת תשמיש ואמרו כשבא ב

עליה לאו ביאה גמורה היא 
הואיל וכל כך שונאה אלא 

   כזנות בעלמא הוא:
. שהבעל בנידוי ובא בני נידוי

   עליה ומתעברת הימנו:
. שיש לו ב' נשים י תמורהנב

וכסבור לבא על זו ובא על 
אחרת. ל''א בני תמורה שהוא 
סבור לבא על אשה אחרת 
ונמצאת שהיא אשתי וקרובין 

   לממזרות שהרי נתכוון לניאוף:
   . שמשמש במריבה:בני מריבה

. שמשמש בשכרות בני שכרות
דביאתו לאו ביאה גמורה אלא 
כביאת זנות היא שאין. מתכוון 

   אלא לבעול בעלמא:
. שבא על אשה בני ערבוביא

אחת בין הנשים ואין ידוע על 
איזו מהן בא. ל''א שבאו עליה 
 אנשים הרבה ואין ידוע בן מי
הוא ל''א בני ערבוביא ספק בן 
תשעה לראשון או בן שבעה 

   לאחרון:
. חמור גרם יששכר חמור גרם

ליששכר שנולד אותו חמור 
שהיה יעקב רוכב שפנה לאהל 

   לאה:
. אינה תובעת דמרציא ארצויי

בפה אלא דמרציא קמיה מראה 
לו מתוך דבריה כגון לאה 

  דמההיא נפקי בני מעליא: 
 


